
PRŮVODCE 
BIOHACKERA
Jak posílit lidský organismus
proti virům
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Ú
V

O
D Svět se za poslední léta změnil takovým způsobem, že 

naše starší generace se velmi lehce může cítit, jako by 
žila v nějakém science fiction filmu. V současném světě 
existují  příznivá místa pro patogeny, které ovlivňují naše 
zdraví, produktivitu a životní podmínky. Patogen je biolo-
gický činitel (vir a viroid), který může způsobit onemoc-
nění hostitele, kterým může být člověk. Díky možnosti 
cestovat po celém světě a konzumovat jídlo ze všech 
možných míst na planetě mají tyto bakteriální infekce 
možnost se šířit globálně, a to za velmi krátkou dobu. 

Naštěstí moderní doba přináší postupy a principy, které 
v době epidemie či pandemie (epidemie v celosvětovém 
měřítku) můžeme všichni využívat. Jak roste strach z 
nových virů a onemocnění, jako je například COVID-19, 
tak se zvyšuje i online vyhledávání toho, jak posílit svůj 
organismus. Díky internetu máme informace okamžitě 
k dispozici. To má samozřejmě za následek i to, že je po-
třeba si informace kvalitně vybírat. Vzniká čím dál více 
dezinformací, které působí zmatek. Proto je i pro nás 
důležité, jaké informace šíříme dál. Tato kniha je tedy 
shrnutím několika desítek meta studií a těch nejkvalit-
nějších zdrojů založených na důkazech, které jsou mo-
mentálně k dispozici. 

Technická poznámka: od února 2020 dostal virus 
označení SARS-CoV-2, ale známější je pod názvem 
COVID-19, což je zkratka pro onemocnění, které vyvolá-
vá (podobně jako HIV způsobuje AIDS). Pro zjednoduše-
ní budeme používat název COVID-19.

V naší společnosti se vše děje s vysokou rychlostí, včetně toho, že 
dokážeme rychleji identifikovat vir jako takový a následně provádět 
výzkum zaměřený na jeho léčbu. I když spoustě virů ještě nerozumí-
me a nemáme vakcíny, které by nám ihned s virem pomohly, tak něco 
málo víme o tom, jak virům můžeme předejít, popřípadě zmírnit jejich 
účinky v lidském organismu. 

V okamžiku, kdy tato kniha vzniká, zrovna probíhá pandemie, na kte-
rou mohou být existující léčby neúčinné (antivirotika a antibiotika). 
To je důvod, proč se biohacking šíří v posledních letech ve většině 
civilizovaného světa velmi rychle. Prevence a připravenost je nejen 
moudrá, ale dokonce nutná. 

V době zdravotní krize se strach šíří ještě rychleji než vir, a to může 
mít velmi neblahé důsledky na stav společnosti. Smyslem této knihy 
je pomoci nejen předat praktické tipy k péči o vlastní imunitu, ale také 
pomoci podpořit svoji psychiku. Rádi bychom Vám předali naději, že 
existují cesty, jak v krizi zachovat klid, jasnou hlavu, ale zároveň měli 
respekt k tomu, že je toho ještě spousta, co nevíme, a že i přesto, že se 
budete snažit funkci svého imunitního systému vylepšit, tak se virem 
můžete nakazit. Nicméně odpověď Vašeho imunitního systému může 
být odlišná, když se o něj budete starat s předstihem, než když vše 
necháte náhodě. Existují přírodní postupy a principy a různé doplňky 
stravy jak posílit svůj organismus proti těmto virům. Tato kniha Vám 
může být průvodcem na Vaší cestě za připravenějším organismem a 
psychikou. Berte tuto knihu jako praktického průvodce, který si bere 
za cíl Vám pomoci s tím, co momentálně můžete ovlivnit. 
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Ať už patříte mezi skupiny s vyšším rizikem blízkého kontaktu s některým z virů, které mají nadprůměrný dopad na společnost, či 
nikoliv, je užitečné mít povědomí o různých cestách jak se připravit na další vlnu virů, které mohou v budoucnu přijít. Bakterie a viry 
napadají lidstvo pravidelně v různých vlnách, jak můžeme vidět v tabulce na další straně.
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EPIDEMIE/PANDEMIE ROK PATOGEN TYP POČET ÚMRTÍ

Justiniánský mor 541 – 542 Yersinia pestis Bakterie 25-50 mil. (40 % populace)

Černý mor 1331 - 1353 Yersinia pestis Bakterie 75 – 200 mil (20 – 60 % pop.)

Cocoliztli epidemie I. 1545 - 1548 Salmonela Bakterie 5 – 15 mil (80 % pop.)

Cocoliztli epidemie II. 1576 - 1580 Salmonela Bakterie 2 – 2.5 mil (50 % pop.)

Nová Anglie epidemie 1616 – 1619 Neznámý Neznámý 30 – 90 % pop.

Cholera pandemie I. 1816 – 1826 Cholera Bakterie > 100 000

Cholera pandemie II. 1829 – 1851 Cholera Bakterie > 100 000

Cholera pandemie III. 1852 – 1860 Cholera Bakterie 1 mil.

Chřipka pandemie 1889 – 1890 Influenza (H1N1) Vir 1 mil.

Encephalitis Lethargica 
pandemie 1915 – 1926 Encephalitis Lethargica Vir a bakterie 1.5 mil.

Španělská chřipka 1918 – 1920 Influenza (H1N1) Vir 100 mil.

Asijská chřipka 1957 – 1958 Influenza (H2N2) Vir 2 mil.

Hong Kong chřipka 1968 – 1969 Influenza (H3N2) Vir 1 mil.

HIV/AIDS pandemie 1920 - současnost HIV Vir > 32 mil.

SARS
 (Severe Acute Respiratory Syndro-

me)
2002 – 2004 SARS-CoV

(SARS koronavirus) Vir < 1 000

Pandemie chřipky 2009 Influenza (H1N1) Vir < 575 000

Haiti Cholera 2010 -  současnost Cholera Bakterie > 10 000

MERS
 (Middle East Respiratory Syndrome)

2012 - současnost MERS-CoV 
(MERS koronavirus) Vir < 1 000

Ebola epidemie 2013 - 2016 Ebola Vir > 11 300

Coronavirus pandemie 2019 - současnost SARS-CoV-2
(SARS koronavirus 2) Vir 30 000 +

(k 29.3.2020)

Zdroj: Seznam epidemií, Wikipedie – zredukováno a upraveno autory
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- TŘÍDĚNÍ INFORMACÍ

Zvyšte si své znalosti o různých patogenech, základních biochemických me-
chanismech a jejich potenciálním zmírnění. Vybírejte si kvalitní zdroje infor-
mací, jako jsou například následující odkazy:

• Světová zdravotnická organizace (WHO) pravidelně publikuje k této proble-

matice řadu bezplatných materiálů, včetně videí a jednoduchých infografik.

• V České republice můžete čerpat ze zdrojů jako je Ministerstvo zdravot-

nictví České republiky nebo Státní zdravotní ústav, kde najdete i aktuální 

čísla ohledně toho, co se v naší zemi zrovna děje.

• Existuje mnoho odborných časopisů, které stojí za přečtení, například 

Cambridge University Press, Oxford University Press, Royal Society of 

Chemistry, UptoDate, The New England Journal of Medicine a další.

• Také doporučujeme mít staženou aplikaci Záchranka, díky které můžete 

zachránit život sobě či někomu ve svém blízkém okolí.

• Kvalitní zdroje informací najdete i na stránkách neziskové organizace 

Loono.cz.

• Zde naleznete interaktivní mapu a statistiky šíření koronaviru.

• Více o datech ve spojitosti s úmrtností na koronavirus naleznete zde. 

• Aktuální zprávy o šíření a počtu nakažených koronavirem naleznete zde. 

• Další skvělý informační web je okoronaviru.cz.

Ideálně se vyhýbejte konspiračním teoriím a 
webům, které šíří dezinformace. O mentálním 
zdraví, nastavení myšlení, a jak v krizi pracovat se 
stresem a svojí životní energií, se více rozepisuje-
me v první části této knihy.

HACKNĚTE SVÉ PROSTŘEDÍ 
- OCHRANA

Základem je prevence a připravenost. Připravte 
si své vnitřní prostředí (tělo a imunitní systém) 
před potenciálním kontaktem s virovým agentem, 
abyste byli odolnější či plně imunní. Stejně jako 
naše vnitřní prostředí ovlivňuje to vnější, tak se 
tomu děje i naopak. Proto je důležité si připravit 
i své vnější prostředí (bezprostřední okolí), aby 
se snížila pravděpodobnost nákazy. Eliminování 
kontaminovaných prostor, dodržování hygieny, 
nošení roušky či respirátoru mezi ostatními lid-
mi, jsou těmi základními faktory. Jak svůj orga-
nismus chránit zevnitř i zvenku se rozepisujeme 
více do hloubky v druhé části této knihy. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
http://mzcr.cz/
http://mzcr.cz/
http://www.szu.cz/
https://www.cambridge.org/
https://global.oup.com/?cc=cz
https://www.rsc.org/
https://www.rsc.org/
https://www.uptodate.com/home
https://www.nejm.org/
https://www.zachrankaapp.cz/?gclid=Cj0KCQjwjcfzBRCHARIsAO-1_OqTDaJUKHvqNIfOQR_FdBFCo0nuJmUYQBCE8O-dwPSGByMOCKU9DqgaAsJyEALw_wcB
https://www.loono.cz/blog/koronavirus
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
http://www.centerforhealthsecurity.org/resources/COVID-19/index.html
http://www.okoronaviru.cz
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- STRATEGIE

Pokud Váš imunitní systém šlape jak hodinky zvažte také to, že můžete 
být sice proti virům imunní, ale to neznamená, že nejste přenašečem.

Můžete nakazit další lidi, i když sami na sobě necítíte žádné změny. 
Různé viry napadají různé cílové skupiny. K dnešnímu datu (03/2020) 
nás v České republice nejvíce zasahuje již zmiňovaný vir SARS-CoV-2, 
který způsobuje onemocnění COVID-19, a tomuto viru je nejvíce ná-
chylná starší část populace. V této situaci doporučujeme svoje prarodi-
če a rodiče osobně nenavštěvovat a pomoci jim s nákupy či ostatními 
potřebami jiným způsobem. Každá situace však vyžaduje individuální 
přístup.

Pokud je Váš organismus již infikovaný, můžete 

zpomalit účinek viru tak, že nadále budete pod-

porovat svůj imunitní systém a budete se vyhýbat 

přenášení infekce na další lidi. Z tohoto důvodu 

je nošení roušek nezbytné. Zotavení urychlíte tím, 

že uděláte patřičné kroky k tomu, aby se infekce 

v budoucnosti neopakovala. Můžete tuto zkuše-

nost využít jako sebereflexi k tomu, co jste udě-

lali dobře a co můžete udělat lépe do budoucna. 

Pokud jste v karanténě, můžete tento čas využít 

k sebevzdělávání, odpočívání a zpomalení. Ces-

tám a strategiím se věnuje třetí část této knihy.
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– ZÁKLADNÍ INFORMACE

Následující informace jsou pro větší srozumitelnost zjednodušené. Po-
kud Vás tato problematika zajímá hlouběji, podívejte se přímo do odka-
zů, které uvádíme na konci této knihy.

JAK VIR FUNGUJE

Jak již bylo zmíněno, COVID-19 je nemoc, kterou způsobuje virus SARS-
-CoV-2, který patří do rodiny koronavirů. Koronaviry na nás útočí každou 
chvíli, stejně jako na zvířata. Občas se stane, že vir mutuje, a ze zvířete 
se přenese na člověka. To se stalo v případě nákazy SARS (Severe Acu-
te Respiratory Syndrome) a MERS (Middle East Respiratory Syndrome). 
Stejně jako u obou zmíněných vir způsobující COVID-19 pochází z neto-
pýrů a nyní je přenosný mezi lidmi. Faktem je, že má vyšší míru přenos-
nosti než viry způsobující epidemie SARSu a MERSu.(1)(2)

Koronavirus je takový jednovláknový RNA virus, který má strukturální 
protein (zkráceně S), dále protein tvořící jeho obal (zkráceně E) a pro-
tein tvořící jeho membránu (zkráceně M). Aby mohl být koronavirus pa-
togenní, musí se S protein v těle rozštěpit na jednotku S1 a S2. Toto 
rozštěpení se děje našimi vlastními proteázami TMPRSS2 a katepsinu 
B a L. Následně se rozštěpená jednotka S1 váže na enzym ACE2, který 
se vyskytuje v buňkách plic, ledvin, srdce a střev (proto je zde nejniči-
vější) a zajišťuje správné fungování těchto orgánů (konkrétně mění lát-
ku angiotenzin 2 na jiné sloučeniny). Pokud se úspěšně naváže, začíná 
škodit.(1)(2)

PROJEVY (PRIMÁRNÍ A NÁSLEDNÉ) 

Nové formy koronavirů se vyznačují infekcí ve 

spodní části dechového ústrojí. Mezi projevy patří 

suchý kašel a dušnost, horečka, únava, snížené 

množství bílých krvinek (oslabení základní imu-

nity), snížená funkce až selhání ledvin a průjem. 

Inkubační doba (časový interval mezi nakažením 

a prvními projevy onemocnění) je 4-14 dní. To je 

riziková doba, kdy člověk může vir ve svém okolí 

šířit, aniž by měl příznaky onemocnění. Nicméně, 

80% zasažených aktuální formou koronaviru se 

zotaví bez vážnějších komplikací.  

https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-020-05985-9
https://blog.cellsignal.com/tools-to-help-researchers-to-fight-sars-cov-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-020-05985-9
https://blog.cellsignal.com/tools-to-help-researchers-to-fight-sars-cov-2
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A) Zaměříme se přímo na VIRUS
1. Deaktivace strukturálních proteinů viru --> koronavirus nese 

nebezpečnou RNA v obalu a membráně. Pokud je narušíme, tak 
ničíme jeho „obranou ulitu“, a tím se stává zranitelným.

2. Inhibice nestrukturálních neboli funkčních proteinů viru --> na-
padáme ty části viru, které jsou zodpovědné za jeho množení v 
našem těle, a které blokují naši imunitu. Pokud jim nedovolíme 
fungovat, virus stagnuje a naše imunita se znovu obnovuje.

B) Zaměříme se na úpravu procesů ve SVÉM TĚLE
3. Inhibice proteáz cysteinu (catepsin B a L) a trans membránové-

ho serinu (TMPRSS2) --> pokud se S protein nemůže rozštěpit 
na S1 a S2 strukturní analogy je zabráněno působení viru.(3)

4. Ochrana enzymu ACE2 před navázáním S1 strukturálního pro-
teinu viru --> pokud už se S protein rozštěpí na S1 a S2, ale po-
daří se zabránit navázání S1 na ACE2, je též zabráněno působení 
viru.

5. Prevence cytokinové bouře --> pokud už vir v těle delší dobu pů-
sobí, snižujeme ničivost vzniklého „hyper zánětu“, kdy se vlastní 
imunita stává zabijákem.(3)(4)

6. Smrtnost na koronavirus uvádí Světová zdra-

votnická organizace (WHO) 3,4% (údaj z 3. 

3. 2020). Pro srovnání, pandemie Španělské 

chřipky v roce 1918 (viz tabulka na před-

chozích stránkách) měla smrtnost 2,5% a u 

nedávných epidemií SARS (2002, přes 8000 

případů(5)) a MERS (2012, kolem 2500 pří-

padů(6)) byla čísla ještě vyšší, 9.6% a 34,4%. 

Přenosnost aktuálního viru, způsobujícího CO-

VID-19 je 2,2., Španělská chřipka ji měla 1,8. I 

toto číslo se vývojem situace může změnit, a 

to je důvod brát situaci vážně.(5)(6)

https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(20)30229-4.pdf
https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(20)30229-4.pdf
https://bengreenfieldfitness.com/podcast/lifestyle-podcasts/how-to-improve-immune-system/
https://www.who.int/ith/diseases/sars/en/
https://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/
https://www.who.int/ith/diseases/sars/en/
https://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/
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ochranných opatření, které se teď všude ve světě dějí, by 

se počet zasažených zdvojnásobil každých šest dní. To 

by od začátku epidemie znamenalo přes milion nakaže-

ných na začátku března a 250 milionů na konci dubna. Pro 

srovnání Španělskou chřipkou bylo nakaženo 500 milionů 

lidí. Hrozbou je i přetížení zdravotnických zařízení, která 

už teď v některých místech po světě čelí zvýšenému tlaku. 

(4)(5)(6) Na druhou stranu většina nakažených se vyléčí 

bez jakýchkoliv vážných následků. Jak jsme již zmiňovali, 

náchylnější jsou především lidé starší generace a lidé s 

neurodegenerativními onemocněními.

INFORMACE PRO VÍCE STATISTIK

• Zde naleznete interaktivní mapu a statistiky šíření koronaviru.

• Více o datech ve spojitosti s úmrtností naleznete zde. 

• Aktuální zprávy o šíření a počtu nakažených naleznete zde. 

• Ověřený informační web okoronaviru.cz. 

 

Než se dostaneme ke konkrétním doporučením, tak si krátce popí-

šeme základní mechanismy našeho těla, které s viry a s celkovou 

situací úzce souvisejí. Tomu však předchází jeden základní kámen, 

a tím je náš mindset, neboli nastavení mysli. Mentální zdraví a  du-

ševní pohoda je v době krize zásadním pilířem pro zdravější fun-

gování nejen jedince, ale celé společnosti. I když je potřeba brát 

situaci vážně, není důvod panikařit. Naopak můžeme celou situaci 

využít k tomu, abychom zpomalili, zlepšili si své vztahy a starali se 

s láskou o své zdraví fyzické i mentální.

https://bengreenfieldfitness.com/podcast/lifestyle-podcasts/how-to-improve-immune-system/
https://www.who.int/ith/diseases/sars/en/
https://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
http://www.centerforhealthsecurity.org/resources/COVID-19/index.html
http://www.okoronaviru.cz
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MENTÁLNÍ ZDRAVÍ,
MOZEK & RADOST
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A DUŠEVNÍ POHODA

Mnoho lidí má strach, obavy, jsou ve stresu a trpí úzkostmi. To 
všechno snižuje množství naší životní energie, ovlivňuje kvalitu 
našeho rozhodování a také snižuje naši imunitu.

Ačkoliv se všechny tyto jevy objevují přirozeně v menší míře ne-
ustále a každý na ně reaguje jinak, v situacích jako je ta aktuální 
- vyhlášení celosvětové pandemie - se situace výrazně stupňuje. 
Vede k rychle nakažlivé emocionální panice, která má dopad na 
mnohem větší skupinu lidí než vir samotný. Strach se šíří jako 
informační nákaza, zasahující nás všechny. Proto se chceme 
proti strachu postavit aktivně. 

CO JE STRACH A OBAVY?

Strach je přesně to, co se děje, pokud se Vaše mysl soustředí 
na negativní myšlenky, nejistotu nebo na věci, které by se mohly 
pokazit. Strach, starosti a obavy mají tendenci se stát neod-
bytnými negativními myšlenkami, které se stále vrací a vrací. 
Navíc díky tomu, jak se nám evolučně vyvíjel mozek, jsme mistři 
ve vytváření katastrofických scénářů. Strach je užitečný, pokud 
ho proměníme na řízené a konkrétní obavy, které pak vyústí v 
aktivitu s cílem změnit neuspokojující situaci. 

CO JE TO STRES?

Stres je fyziologická reakce spojená s vnější událostí. Aby 
mohl cyklus stresu začít, musí existovat stresor. V našem 
případě je to pandemie koronaviru. Stres je definován jako 
reakce na změny prostředí nebo síly, které nemůžeme ovliv-
nit a přesahují možnosti jednotlivce. Stres je biologická re-
akce, která je normální součástí našeho života. Stres je 
naší přirozenou fyzickou reakcí na hrozbu a jeho smyslem 
je vybudit náš organismus k akci. Pokud je stres dlouho-
dobý, stává se z něj stres chronický, který může mít vážné 
dopady na naše zdraví. O chronickém stresu se dočtete na 
následujících stránkách.

CO JE ÚZKOST?

Pokud máme strach a stres, tak je obvykle jejich vyvrchole-
ním úzkost. Úzkost má kognitivní prvek (strach) a fyziolo-
gickou odpověď (stres), což znamená, že zažíváme úzkost 
v naší mysli i v našem těle. Úzkost je v podstatě to, co se s 
námi stane, když máme co dočinění se spoustou starostí 
a velkým stresem dohromady. Úzkost nám v podstatě říká 
různými způsoby, že něco, co je pro nás důležité, je v ohro-
žení. Ať už jsme to my samotní, nebo někdo, na kom nám 
záleží.
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– CO SE NÁM DĚJE V MOZKU, KDYŽ JSME VE STRESU

KRITICKÉ MYŠLENÍ

Pokud je ve společnosti situace, která není běžná, jako je například 
epidemie či zrovna probíhající pandemie, můžeme cítit již zmiňovaný 
zvýšený stres a strach, což je přirozená reakce. Jak se v takových si-
tuacích chová lidský mozek? V těchto okamžicích oblasti zodpovědné 
za racionální a kritické myšlení, které sídlí v přední části mozku, zvané 
prefrontální lalok (PFC), jednoduše strádají. Nemají dost živin a kyslíku, 
protože spousta energie pracuje na stresovém mechanismu „boj nebo 
útěk“, který je řízen z vývojově starších částí mozku (savčí, a hlavně 
plazí mozek - mozkový kmen). Co se děje v těchto chvílích s naším 
myšlením? U člověka pod dlouhodobým stresem se zvyšuje pravděpo-
dobnost, že bude dělat horší rozhodnutí (ať už životní nebo například 
stravovací). Tento stresový stav myšlení se může vystupňovat až k pa-
nice. Člověk, který propadl panice, v sobě iracionálně kumuluje strach. 
A to je to poslední, co nyní jako společnost potřebujeme. Je moudré 
převzít zodpovědnost a zvýšit si povědomí o možných rizicích, ale zá-
roveň si u toho zachovat chladnou hlavu a vyrovnané myšlení.

Co se děje v mozku, když jsme ve stresu? Když se ráno podíváte do zrca-
dla, uvidíte odraz vývoje dlouhého stovky tisíc let. Každý vlas, končetina, 
ale i oko má v těle svou roli, přesně podle toho, jak se to evoluci v historii 
hodilo. Každá struktura, orgán a nerv sloužil k tomu, abychom přežili a 
co nejpohodlněji přenesli geny do další generace. A to stejné platí i pro 
mozek. Když se podíváme pod tu tvrdou krustu, kterou je naše lebka, ob-
jevíme orgán, kde vyvstává každá myšlenka, emoce, ale i stres. Asi Vás 

nepřekvapí, že každá z výše zmíněných vlastností 
má v mozku své místo podle toho, kdy byla zrovna 
v evoluci důležitá. Pod mikroskopem se podíváme 
na tu část mozku, která řídila přežití v zátěžových 
situacích ohrožujících život. Tu část mozku, která 
ovlivňuje naši úroveň stresu a to, jak dobře jsme 
schopni jej v dnešním světě zvládat.(7)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3684250/
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– ŘÍDÍCÍ STŘEDISKO STRESU

Je to takový pradědeček v mozku, který si pamatuje všechno. Pamatu-
je si první rybu, která vylezla na souš, i první opici, která se houpala v 
korunách stromů. Ne nadarmo se mu také přezdívá plazí mozek. Je to 
ta nejprimitivnější část našeho mozku. Pokud čtete tyto řádky, máte k 
plazímu mozku pravděpodobně i jisté nadstavby. A to je emoční savčí 
mozek a pak to nejmladší dítě, které nás dělá člověkem moderním – totiž 
mozková kůra a frontální lalok. Prefrontální lalok neboli PFC je ten nejvíce 
produktivní. Má za úkol veškerou kreativní činnost a plánování každého 
kroku ve vnějším světě. Jenže je to pořád tak trochu teenager a občas 
ho něco vyleká a on se „vypne“. V ten moment jde veškeré plánování a 
racionální uvažování stranou a kontrolu převezme ten pod ním – emoční 
mozek. Nemusíme Vám tu asi popisovat, jaká úskalí má život, který kont-
rolují emoce. Emoční i racionální mozek jsou supervýkonné počítače, ale 
občas prostě nezvládnou okolnosti a „povypínají“ své kontrolky. V těle ale 
musí být struktura, která monitoruje vše nezávisle na okolnostech, a která 
funguje více jako automat. Její rozhodnutí jsou nejrychlejší ze všech. A 
tou je právě náš pradědeček – mozkový kmen. Ten má za úkol nás za-
chránit a být ve střehu 24/7. Proto Vás asi nepřekvapí, že zde se nachází 
také hlavní řídící středisko našeho každodenního stresu.(8)

Stres je totiž nejlepším způsobem, jak se vyhnout sežrání šavlozubou 
kočkou nebo přejetí tramvají při neopatrném přebíhání silnice. Stres je 
jen jedno červené tlačítko, které se v mozkovém kmeni zapne pokaždé, 
když ze svého okolí dostane signál, že mu něco hrozí. Mozkový kmen 
tak dokáže probudit organismus, aktivovat všechny adrenaliny a no-
radrenaliny a umožnit svalům utíkat jako o život. Ale protože je pradě-

deček – mozkový kmen – za ta léta moudrý, už ví, 
že aby mohl příště utíkat jako o život, musí se umět 
i dobře uklidnit. A tak dokáže z ničeho nic přepnout 
i do „klídek“ stavu, kdy tělu nic nehrozí. Může si 
odpočinout, strávit potravu nebo se rozmnožovat. 
Mozkový kmen tak přesně ví, co dělá. Dýchá za 
nás, bije naším srdcem, řídí úroveň pozornosti, a 
to vše bez našeho vlastního vědomí. 

A co se stane, když mozkový kmen zkrátka tiká 
ve špatném rytmu? To se přesně děje v dnešní 
době, kdy je stresových podnětů tolik, že jim ten 
mozkový pradědeček pramálo rozumí. A tak ho 
znovu vyděsí kdeco. Zběsile pak točí adrenalin v 
našem těle, snižuje kvalitu našeho spánku a sni-
žuje naši pozornost. Ale dnes už víme, že ty samé 
nástroje, kterými nás drží naživu, můžeme použít 
k tomu, abychom naučili náš mozkový kmen zase 
jednou správně tikat do rytmu.

Nástroje, pomocí kterých lze s kmenem pracovat, 
popisujeme na konci této knihy. Teď se pojďme 
podívat na náš mindset – neboli nastavení mys-
li. Naším druhým tématem jsou základní znalosti 
toho, jak funguje náš imunitní systém, a třetím ka-
menem strategie, jak si svůj organismus proti pa-
togenům posílit.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnana.2017.00015/full
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V DOBĚ KRIZOVÉ

Náš mozek ve snaze o kontrolu škatulkuje věci a lidi, aby se rozhodl, zda 
je něco dobře nebo špatně. Což nám může v určitých situacích pomoci, 
nebo naopak zbytečně uškodit. Pokud nastane nemoc či jiný druh ome-
zení, jako mohou být například zavřené hranice, náš mozek celou situa-
ci může vyhodnotit jako negativní, což může vést k tomu, že upadneme 
do přehnané skepse, úzkostí, paniky či apatie. Nicméně co když si tento 
stav naší mysli můžeme sami určit podle sebe a ze situace naopak zís-
kat pozitiva? 

 
PŘÍBĚH OTCE A SYNA

Možná jste už tento příběh četli či slyšeli, ale i tak se v této situaci zkuste 
do příběhu plně ponořit. 

V jednom údolí žil otec se synem. Byli šťastní, ale byli velmi chudí. Otec 
byl už unavený z chudoby, a tak se rozhodl zbohatnout. Chtěl zbohatnout 
chovem koní. Chtěl se stát bohatým výchovou koní. Vzal si tedy půjčku 
od lidí z vesnice. Pořídil si za ni prvního koně. Tento krásný kůň však jed-
noho dne vykopl dvířka a utekl mu.

Co se nestalo. Za otcem přišli lidé z vesnice se slovy: ,,Zaběhl se Ti kůň, 
stále nám dlužíš peníze, jsi v háji!“ A ten pán pokrčil rameny a odpověděl: 
,,Je to dobře nebo špatně? Kdo ví.” Jeho kůň se mezitím zaběhl ke stádu 
koní. Jednoho dne se toto stádo páslo blízko otcova pozemku. Otec se 
ke stádu opatrně přiblížil a povedlo se mu je nalákat do opravené ohra-

dy. Najednou měl svého koně zpět a k tomu celé 
stádo jako bonus. Což z něj udělalo obrovsky bo-
hatého muže. Přišli lidi z vesnice a řekli mu: ,,My 
mysleli, že jsi prokletý, ale štěstí se na tebe usmálo. 
Jaký obrovský šťastlivec jsi!” A muž pokrčil rame-
ny a odpověděl: ,,Je to dobře nebo špatně? Kdo ví.” 
Muž se synem se rozhodli pár z koní na trhu pro-
dat. Při prodeji jeden z koní šlápl synovi na nohu a 
zlomil mu ji. Syn pak už nikdy nemohl dobře chodit 
a hodně kulhal. Noha mu srostla špatně. Přišli lidé 
z vesnice: ,,Váš syn byl tak skvělý mladý muž, ale 
teď když hodně kulhá, tak ho žádná nebude chtít, to 
je tak hrozné.” A muž pokrčil rameny a odpověděl: 
,,Je to dobře nebo špatně? Kdo ví.” Král další rok vy-
hlásil válku druhému království. Do vesnice přijelo 
vojsko a vzalo si všechny mladé a zdravé muže do 
vojny. Mužova syna však díky velkému kulhání ne-
vzali. Přišli lidé z vesnice a plakali muži na rameno: 
,,Naši synové šli do války, možná je už nikdy neuvidí-
me, jaký šťastlivec to jsi, že máš stále syna tady.” A 
muž pokrčil rameny a odpověděl: ,,Je to dobře nebo 
špatně? Kdo ví.”

A takhle bychom mohli pokračovat do nekonečna…
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ním životě, o které jste si v danou chvíli mysleli, jak je obrovsky špatná, 

ale po čase jste byli rádi, že se stala? Pokud se nacházíme v situaci, která 

nemusí být na první pohled úplně pozitivní a příjemná, tak se můžeme na 

tento stav podívat z jiné perspektivy. Můžeme tento stav brát jako příleži-

tost udělat si čas pro sebe, strávit více času s rodinou. Začít více pečovat 

o sebe i své vztahy. Existují takové dva hlavní cykly, podle kterých se ří-

díme, a to je růst a krize. Každý ten cyklus jednou skončí a znovu se ob-

noví. To, jak budeme k situaci přistupovat, je už jen na nás samotných. V 

době krize se můžeme rozhodnout, zda se poddáme stresu, začneme se 

chovat nezodpovědně, propadneme panice a budeme šířit strach dál do 

společnosti. Nebo se můžeme vydat tou druhou cestou. Cestou převzetí 

zodpovědnosti, sebevzdělávání a využijeme tak tento čas k zpomalení, 

zamyšlení se či patřičné změně ve svém životě. 

Emoce jsou nakažlivé, stres způsobuje mnoho 

emocí. Proto je stres nakažlivý a šíří se neuvěři-

telnou rychlostí. Nicméně klid je také nakažlivý a 

je na každém z nás, co budeme dál do společnosti 

šířit. Pokud jste jedni z těch, co v krizových situ-

acích dokáží zachovat klidný mindset, pak běžte 

ostatním příkladem.

Buďte inspirací. 
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POZORNOST

Žijeme v informační době, která je proměnlivá. Díky této proměnlivosti 
vzniká informační šum. Tento informační šum, který vědomě či nevě-
domě hltáme z televizí, zpráv, internetu, sociálních sítí a bublin, do kte-
rých jsme se uzavřeli, má radikální dopad na to, jak se cítíme a rozhodu-
jeme. Z behaviorální ekonomie, která zkoumá iracionalitu člověka a vliv 
prostředí na lidské rozhodování víme, že pokud si člověk nestřeží svou 
pozornost jako oko v hlavě, není tento informační šum zdraví podporující. 
Člověk nemusí pracovat v marketingu, aby věděl, že titulek v časopise, či 
na billboardu by měl být tak silný, aby vás ve chvíli, kdy půjdete po ulici 
kolem trafiky s časopisy, zaujal natolik, že se zastavíte a časopis koupíte.

Myslíte, že si člověk všimne titulku „usměj se a buď zdravější” nebo 
KRIZE, KORONA či jiných do očí bijících nadpisů?

Dnes marketingoví a behaviorální specialisté ví, že náš neokortex (přední, 
racionální část mozku) je přehlcen informacemi, a že pokud ho někdo 
chce zaujmout, musí přijít s něčím emočně velmi silným, co bude cílit až 
do starší části mozku (kterou jsme popsali v předchozí kapitole). Díky 
tomu opět otevřeme tu webovou stránku či zapneme znovu ty televiz-
ní noviny. A tady nastává výzva, které teď jako společnost čelíme. Díky 
tomu, že jsme přehlceni marketingovými slogany, jsme se vůči nim stali 
částečně imunní. Ve chvíli, kdy nastane opravdová hrozba, která má reál-
né základy, a je potřeba, abychom se jako lidstvo sjednotili a převzali za 
svá rozhodnutí osobní zodpovědnost, zjišťujeme, že mnoho lidí na nebez-
pečí vůbec nereaguje.

Přestože z biologického hlediska jsme se proti 
těmto zprávám imunní nestali a nadále podvědo-
mě informace konzumujeme, naučili jsme se svou 
pozornost dávat jiným směrem. Což je přirozené. 
Je to jako kdyby na nás televize a zprávy každý den 
křičely: ,,Hoří!” Konstantně jsme tedy slýchali tato 
slova a nyní, po letech, když opravdu hoří, někteří z 
nás reagují, až když je pozdě. 

V dalších kapitolách se dozvíte, jak kultivovat svou 
pozornost. Smyslem této knihy je inspirovat Vás k 
osobní zodpovědnosti, širšímu povědomí o pato-
genech a základech biologie člověka. Díky těmto 
informacím můžete udělat patřičné kroky k tomu, 
abyste ze svého stavu, ve kterém se teď nacházíte,  
dokázali získat maximum benefitů, a tím inspirova-
li i své okolí.
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JAKO FILOSOFIE PRO KRIZOVÝ STAV

V krizi, jako je tato, neexistuje lepší čas, než si osvo-

jit praktickou filosofii pro život a přidat ji ke svému 

mindsetu. Každý z nás žije nějakou svou osobní 

praktickou filosofii, ať už si ji uvědomuje či ne. A to 

se nejvíce projeví v době krize. Jednou z takových 

filosofií s bohatou historií je i stoicismus, a ten se 

zdá být stavěný přímo pro aktuální situaci.

 

Jak se člověk chová v době krize do značné míry 

ovlivní to, na co myslí, a jak se připravuje v době růs-

tu. Stoici kladli důraz na sílu mysli v každé situaci. 

Mysl je pro ně univerzální nástroj, který lze tréno-

vat každým rozhodnutím a v každém rozpoložení. 

Možná Vám něco říkají jména Marcus Aurelius, Se-

neca nebo Zeno. Byli to stoikové, kteří žili před více 

jak 2000 lety, a kteří trénovali svou mysl nejrůzněj-

šími praktikami jak v době dostatku, tak v dobách 

válečných tažení a krizí. Jejich moudrosti můžeme 

využít i dnes.(9)

PRAKTICKÁ UVĚDOMĚNÍ, JAK KULTIVOVAT MYSL 
V KRIZOVÝCH SITUACÍCH PODLE STOIKŮ:

1. SVĚT JE NEPŘEDVÍDATELNÝ

2. PŘIJÍMÁNÍ 

NEDOSTATKU A 

NEKOMFORTU 

JAKO VÝCHOZÍHO 

STAVU

3. NEJHORŠÍ MOŽNÝ SCÉNÁŘ

4. OTÁZKY A 

VDĚČNOST ZA 

DROBNOSTI

https://www.databazeknih.cz/knihy/hovory-k-sobe-26195
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z1. SVĚT JE NEPŘEDVÍDATELNÝ

Člověk nikdy nemůže tušit, co se mu stane v příští minutě. Nena-
dálé události navozují destruktivní emoce a stres, přičemž šokují 
celý organismus. Podle stoiků sice člověk nemůže ovlivnit vnější 
události, ale má kontrolu nad tím, jak na ně bude reagovat.

 
2. PŘIJÍMÁNÍ NEDOSTATKU A NEKOMFORTU 
JAKO VÝCHOZÍHO STAVU

V jednoduchém NE se skrývá kouzlo. Jakýkoliv NE-dostatek, 
NE-komfort jsou tím nejlepším prostředím pro růst a posílení 
vlastní mysli i těla. Každé NE můžeme trénovat i v době dostatku. 
Zvykat si na minimalismus, vyzkoušet si život v chudobě, prakti-
kovat vděčnost za málo a utřídit si priority v životě podle toho, na 
čem doopravdy záleží nejvíc. Když nastane krize, nepřekvapí nás 
tak jednoduše, a dokážeme se jí přizpůsobit. A co víc, uvidíme v ní 
příležitost pro vlastní růst.

3. NEJHORŠÍ MOŽNÝ SCÉNÁŘ

Jaké jsou reálné hrozby současné situace? Pokud zrovna probíhá 
epidemie nebo pandemie, pak se pravděpodobně nejedná o pou-
hou banalitu. Ale jak se taková situace dotýká nás jako jedinců? 
Je třeba uvědomit si vlastní strach, ke kterému jsme přiroze-
ně nastaveni, a oddělit ho od reality. Realita jsou pak statistiky, 
které mluví samy za sebe, které na první pohled vypadají hrozivě, 

ale z druhé strany nám dávají obrovské možnosti, naději a 
uklidnění. I tak je zde prostor vyzkoušet si jednu stoickou 
praktiku, kterou je „nejhorší možný scénář“. Pokud se v 
celé situaci cítíte nekomfortně, postavte se před zrcadlo a 
snižte nároky, které na sebe kladete. Zkuste si na základě 
reality a dat, která máme, představit nejhorší možný scé-
nář, který by mohl pro Vás nastat. Možná zahrnuje méně 
sociálního kontaktu, kulturního života, méně jídla, které 
máte rádi, možná zahrnuje dokonce ztrátu práce, zkracho-
vání podniku nebo ohrožení nejbližších lidí v našem okolí. 
Jak se ale k celé situaci postavíte? Jaký je pro vás nejhorší 
možný scénář a s jakou pravděpodobností by mohl nastat? 
 

4. OTÁZKY A VDĚČNOST ZA DROBNOSTI

Se současným tempem života potřebujeme neustále větší 
a větší podněty ke spokojenosti. Jsme zvyklí na dosahová-
ní cílů a hromadění věcí. Krize je příležitost pro restart na-
šeho dopaminového systému a nastavení nových a pevněj-
ších základů svého štěstí. Stoici užívali otázek k tréninku 
své mysli a ke změně perspektivy, protože s čistou myslí se 
tvoří i dlouhodobě lepší rozhodnutí. Vděčnost je pak také 
příležitost všimnout si krás okolního světa, které existují 
nadále, nehledě na krizi.(10)(11)

https://www.goodreads.com/book/show/39863499-how-to-think-like-a-roman-emperor
https://www.databazeknih.cz/knihy/dopisy-psane-stoikem-392550
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MŮŽETE SI POLOŽIT NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

• Za jaké tři věci jste v celé té situaci vděční nebo Vám udělaly radost?

• Za jaké tři věci jste vděční v životě?

• Za jaké tři drobnosti jste vděční dnes? 

 

Současná situace je tak nevídaná příležitost začít 

praktikovat stoicismus a uvědomit si, v jakém bla-

hobytu jsme zvyklí běžně žít své životy. Snížit svá 

očekávání, vyzkoušet si žít chvíli v nedostatku a 

minimalismu. Přizpůsobit se dané situaci, využít ten-

to čas kreativně nebo pro pomoc ostatním, převzít 

zodpovědnost za své i cizí zdraví a sledovat, co se 

z toho můžeme naučit. Krize dokáže jedince i spo-

lečnost posunout nejdále. Proto se už nyní vyplatí 

přemýšlet o pozitivní stránce věci a o tom, co si z 

celé situace a nejhoršího možného scénáře můžeme 

všichni odnést.

Jakmile máme nastavený svůj mindset s osobní fi-

losofií, můžeme se ponořit hlouběji do svého těla. 

Konkrétně se podíváme na základní kámen v lidském 

organismu, a tím je imunitní systém.
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– JAK POSÍLIT SVOU ENERGII A RADOST NEJEN V DOBĚ KRIZE

Jak si tedy udržet svoji energii v rovnováze a harmonii? Jak můžeme se 

strachem, stresem a úzkostí pracovat s ohledem na aktuální situaci? 

Určitě níže uvedené tipy neplatí pro každého, ale mnoha lidem mohou 

alespoň trochu pomoci. Většina z nich zasahuje více než jednu složku 

naší energie. Rozdělení a popis jednotlivých typů energie jsme převzali od 

Tonyho Schwartze z jeho The Energy Project.(12)(13)

FYZICKÁ ENERGIE

Stejně jako všecho živé, i naše tělo začíná slábnout, po-
kud jej neposilujeme. Fyzická energie je buď nízká nebo 
vysoká. Proto jsou důležité činy, aktivita, dosahování 
pokroku, dokončování věcí, vitalita - životní způsobilost, 
kinetická síla (pohyb), aktivní řízení, „aby se věci daly do 
pohybu“, „aby se věci udělaly“. Hlavními zdroji této ener-
gie je cvičení, výživa a spánek.
 
Snížení fyzické energie: stres, apatie, odpojení
 
Zvýšení fyzické energie: osobní vitalita, zvládání zátě-
že, pravidelná obnova sil – odpočinek, spánek

PSYCHICKÁ/EMOCIONÁLNÍ ENERGIE

Odvaha, důvěra, dělání změn, víra v sebe sama, v blízké 
osoby nebo v systém a společnost, vnitřní důvěra ve ve-
dení a směru. Emocionální energie je buď pozitivní nebo 
negativní. Hlavními zdroji emoční energie je odpočinek a 
relaxace.
 
Snížení emoční energie: strach, apatie, nedostatek 
sebedůvěry, únava, nespavost
 
Zvýšení emoční energie: důvěra ve Vaše rozhodnutí 
zvládnout, co je potřeba, odhodlání čelit výzvám a 
překonávat překážky, odvaha dělat změny, nebát se být 
vzorem pro ostatní

https://theenergyproject.com/team/tony-schwartz/
https://www.goodreads.com/book/show/7679810-the-way-we-re-working-isn-t-working
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INTELEKTUÁLNÍ/DUŠEVNÍ ENERGIE

Zvědavost, analýza, myšlení, porozumění, pochopení, vnímavost, vhled, 
nové znalosti, plánování a rozvíjení procesů, hodnocení, logika, důkazy, 
měřitelné výsledky.
 
Snížení intelektuální energie: rozptylování, vytěsňování aktivit, nedosta-
tek disciplíny, přepracování
 
Zvýšení intelektuální energie: tvořivost, představivost, vnímavost, vší-
mavost, soustředění, učení, účel, výzva, produktivita

SPIRITUÁLNÍ ENERGIE

Znamená uvědomění si budoucí vize, sdílené klíčové hodnoty, vyšší smy-
sl života, důvěra ve smysluplnou budoucnost, vděčnost.
 
Snížení spirituální energie: beznaděj, zmatek, nedostatek víry ve smysl/
účel, konflikt hodnot
 
Zvýšení spirituální energie: účel, jasnost vize, vhled, integrita, vášeň, hr-
dinství, závazek/odpovědnost
 

SOCIÁLNÍ ENERGIE

Lidé jsou sociálně determinováni, naše vztahy ovlivňují 
úplně všechno. Sociální energie znamená naše vztahy, 
osobní zapojení a nasazení, spojení mezi lidmi, „to spo-
lečné“, vnímání „my“.
 
Snížení sociální energie: apatie, izolace, nezájem o 
ostatní, odpojení, nedostatek spojení mezi lidmi, vyvolá-
vání negativních emocí a konfliktů  
 
Zvýšení sociální energie: emocionální vnímavost a cit-
livost, spolupráce, upřímnost a opravdovost, zapojení, 
empatie
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K některým níže uvedených tipům se více rozepisujeme na konci 
této knihy v sekci strategie.

PŘIJÍMAT SVOJE EMOCE 

Je úplně normální se v takové situaci bát, být 

ve stresu a trpět úzkostí. Všímejte si, co se s 

Vámi děje, mluvte o tom, co prožíváte. Řadu 

věcí nemůžete ovlivnit, ale to, na co se zaměříte, 

jak to budete interpretovat a co s tím uděláte, to 

ovlivnit můžete. Jakmile přijmete a pojmenuje-

te svoje pocity i fyzické projevy, které prožíváte, 

můžete zkusit definovat jaké máte možnosti 

řešení situace a následně podniknout patřičné 

kroky. Snažte se dostat do fáze, kdy si dokážete 

představit, že všechny představy o důsledcích, 

které Vás napadají, se skutečně stanou, a že je 

přijmete a dokážete se s nimi vyrovnat. Pište si 

deník, do kterého zaznamenáte svoje myšlenky 

a pocity.

OD OBAV K PLÁNU A PRAVIDLŮM

Jděte ke zdroji svých úzkostí. Snažte se obavy 

a úzkosti co nejlépe definovat a vytvořte plán 

opatření. Pátrejte po zdroji toho, co Vás nejví-

ce znepokojuje. Čím více budete konkrétní, tím 

lépe. Klaďte si otázky jako: Z jakého důvodu 

mám tyto obavy? Čeho konkrétně se obávám? 

Co to konkrétně znamená? A po každé odpo-

vědi si položte další otázku, která Vám pomůže 

dopátrat se konkrétní odpovědi. Udělejte si plán 

prevence možných událostí a plán opatření, po-

kud nastanou. Přijměte fakt, že může být v bu-

doucnosti všechno úplně jinak. Zjistěte si, jaká 

jsou aktuální pravidla a dodržujte je.

SEBELÁSKA A PÉČE O SEBE

Používání ochranných prostředků a dodržování 

pravidel bezpečnosti. Ať už se na to podíváte z 

pohledu ochrany sebe nebo ostatních, tak jed-

noduše používání ochranných prostředků a do-

držování bezpečnostních pravidel vede nejen k 

většímu bezpečí, ale také k většímu pocitu kli-

du. Je to nejen ochrana, ale i signál ostatním, že 

dbáte o bezpečnost a jdete tak také příkladem. 

K těmto základním prostředkům patří kromě 

používání roušek, ústenek a respirátorů (nebo 

jiných způsobů zakrytí úst) také ochranné ru-

kavice a vyhýbání se většímu množství lidí, 

dodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních, 

stejně jako dodržování pečlivé hygieny a pou-

žívání dezinfekce. 



25

01
 M

IN
D

SE
T 

w
w

w
.c

od
eo

fli
fe

.c
z

POSTAREJTE SE O SVOJE ZÁKLADNÍ 

POTŘEBY 

Pokud můžete, postarejte se o základní potra-

viny, léky, hygienické prostředky a vše, co potře-

bujete na maximálně 1-2 týdny. Nenakupujte ob-

rovské zásoby. Pokud můžete, objednávejte, co 

potřebujete, přes internet. Pokud patříte k riziko-

vé skupině, vyhledejte pomoc, která Vám může 

tyto základní potřeby pro život zajistit. Zajistěte 

si kvalitní výživu a doplňky stravy. V aktuální si-

tuaci je třeba pečovat o svůj imunitní systém i z 

hlediska výživy. Jezte lehčí stravu, ryby, zele-

ninu, ovoce, vlákninu. Používejte doplňky stra-

vy – minerály, vitamíny, probiotika, prebiotika. 

Pijte vodu, bylinkové čaje, wayusu, zelené čaje. 

Na chuť si dejte kvalitní hořkou čokoládu, oře-

chy či semena. Vařte si. Jezte se svými blízkými 

a udělejte si z jídla obřad. Jezte pomalu a pra-

videlně. Omezte příjem cukru, kofeinu, nikotinu, 

alkoholu a dalších drog. Pečujte o svoji hygienu 

a mějte se rádi.

UDRŽTE SI PRACOVNÍ RYTMUS I 

DOMA

Hlavně pokud jste v dnešní situaci doma a před-

tím jste doma nepracovali, je třeba si na „home 

office“ zvyknout. Ačkoliv je pochopitelné, že 

Vaše pracovní tempo nebude tak intenzivní jako 

obvykle, pravidelná práce či virtuální setkání 

s kolegy udrží ve Vašem životě řád a kontakt 

Vám dodá energii a odvede myšlenky k praktic-

kým věcem. Pokud do práce chodíte a pracujete 

stále v prostředí plném jiných lidí, tak se přede-

vším soustřeďte na osobní ochranu a hygienu.

PLÁNOVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ NOVÝCH 

NÁVYKŮ

Vytvořte si plán úkolů, které je třeba vykonat, a 

soustřeďte se na to, co můžete ovlivnit a změ-

nit. Využijte příležitost vytvořit si nové užitečné 

návyky a začít či dokončit, co jste odkládali. Se-

pište si, co je potřeba udělat, udělejte si priority a 

konejte. To pomáhá dostat se ze zacyklení v ne-

gativních myšlenkách. Vždy jsou totiž věci, které 

můžete ovlivnit a vykonat. Podobné situace jsou 

vhodnou příležitostí začít v životě dělat něco ji-

nak, lepší příležitost už možná mít nebudete. 

Nechte se svést ke změně.
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OMEZENÍ PŘÍJMU NEGATIVNÍCH ZPRÁV

Zůstaňte informováni o aktuálním stavu z důvě-

ryhodných zdrojů, ale neztrácejte tím příliš mno-

ho času. Stanovte si pouze omezené množství 

času, který budete své informovanosti věnovat. 

Zaměřte se na fakta a důležité informace, niko-

liv na domněnky a konspirace.

TRÉNINKOVÝ SMÍCH

Začněte se smát. 10 minut intenzivního tré-

ninkového smíchu obvykle pomůže nastartovat 

přirozený smích. Cvičný smích pomáhá tvorbě 

„hormonů štěstí“ a naopak snižuje hladinu stre-

sových hormonů, posiluje imunitní systém a 

vede k uvolnění.

ÚKLID

Pokud začnete dávat řád svému prostředí, 

pomáhá to vytvářet řád i ve Vás. Obecně pak 

nasměrujte pozornost na něco, co má hned vi-

ditelné výsledky, a odvede Vaši pozornost od ne-

gativních myšlenek.

PRÁCE S DECHEM

Vyzkoušejte protistresové dýchání nosem (po-

malý hluboký nádech, zádrž dechu, pomalý vý-

dech 7+7+7 vteřin po dobu 3-5 minut). K tomuto 

bodu se více vyjadřujeme na konci této knihy v 

sekci strategie.

UVOLNĚNÍ OBLIČEJE

Naše mimické svaly mění náš mentální stav. 

Nadechujte se hluboce nosem s úsměvem se 

zavřenými ústy po dobu 5 sekund a vydechujte 

ústy po stejnou dobu. Opakujte 5x. Potom po-

nechte obličejové svaly v relaxovaném stavu a 

volně dýchejte.

FYZICKÉ CVIČENÍ 

Jednoduchá tělesná cvičení a otužování (jedno-

duché pohyby k uvolnění tenze v oblasti ramen a 

šíje, protahování, studená sprcha).
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DOBRÝ SPÁNEK A ODPOČINEK

Pořádně si vyvětrejte, nespěte v příliš velkém 
horku, snažte se omezit obrazovky, vytvořte ma-
ximum tmy, třeba páskou přes oči nebo zatem-
něním (tvorba melatoninu), snažte se omezit 
hluk (špunty do uší). Odpočívejte více než ob-
vykle. O tomto bodu se též více dozvíte dále v 

této knize. 

RELAXACE A MASÁŽ

Masáže, automasáže. Řízená relaxace, např. 

jóga nidra (řízené uvolňování jednotlivých čás-

tí těla) - najdete mnoho příkladů na internetu, 

pomáhá uvolnit napětí v našem těle (Youtube).  

Snažte se uvolnit svaly v obličeji. 

MEDITACE

Meditace má mnoho podob a jejím cílem je do-

sažení výstupu z frekvence mozkových vln beta, 

tedy běžné denní operativy. Stačí ta nejjedno-

dušší. Například meditace dechu (soustředit se 

na nádech a výdech). Opět najdete více v dal-

ších kapitolách.

MINDFULNESS A OBŘADNOST

Soustředění se na přítomný okamžik – zaměře-

ní smyslů např. poslech hudby, česání domá-

cích mazlíčků, přesazování květin, mytí rukou, 

jezení, chůze apod. Vytvořte si rituály, které ve 

Vašem životě budou posilovat pozitivně řád a 

posílí Vaši schopnost mít věci pod kontrolou.

HUMOR, HRY A ZÁBAVA

Humor je intelektuální aktivita a redukuje strach 
a obavy. Sledujte komedie a vtipná videa, po-
slouchejte zábavné pořady a podcasty, čtěte 
zábavné knížky. Zahrajte si deskové hry, video-
hry či jiné. Pokud jste si chtěli dát dohromady 
nějaký kostým nebo si na něco hrát, tak teď je ta 
správná příležitost. Smějte se jen tak bez důvo-

du (jako sport).

KVALITNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

V současné situaci je třeba pečovat o svůj imu-

nitní systém i z hlediska výživy. Snažte se jíst se 

svými blízkými a udělejte si z jídla obřad. Snažte 

se jíst pomalu a pravidelně. Omezte příjem cuk-

ru, kofeinu, nikotinu, alkoholu a dalších drog. 

K tomuto bodu najdete v dalších kapitolách 

spoustu dalších informací.
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VYŠŠÍ SMYSL

Pamatujte, že jsme v tom jako lidstvo společně. 
Když se bojíme, hledáme viníky a snažíme se 
náš strach na někoho „hodit“. Právě tak vznika-
jí předsudky. Pokud budeme projevovat soucit, 
budeme spolupracovat, budeme empatičtí, od-
vážní a budeme vnímaví k naší planetě a přírodě, 
podaří se nám společně překonat všechny pro-

blémy. Jsme v tom všichni spolu.

SEX, ROMANTIKA, SVÁDĚNÍ, 

MAZLENÍ, MASTURBACE

Zvyšují produkci „hormonů štěstí” a zlepšují naši 

pohodu.

POBYT V PŘÍRODĚ, PRÁCE NA 

ZAHRADĚ, PÉČE O ZVÍŘATA

Příroda léčí. Projděte se v přírodě, příroda je 

velký zdroj energie a zklidnění. Dodržujte však 

maximálně pravidla karantény. Sledujte výzvy a 

informace o možnostech vycházet.

PODÍVEJTE SE ZPÁTKY

Položte si základní životní otázky a ohlédněte se 
za svým životem. Lepší příležitost už možná mít 
nebudete. Udělejte si mapu nejdůležitějších věcí 
a soustřeďte se na ty nejvíce zábavné, překvapivé 
a nezapomenutelné zážitky. Ke každému bodu si 
napište pár poznámek, a pokud máte fotografie, 
můžete si vytvořit i album. Uvědomte si, za co 
všechno můžete být vděční, a jaký je smysl Vaše-
ho života. Zamyslete se nad tím a zkoumejte, jak 

svůj smysl života dnes naplňujete.

TVOŘENÍ A VIRTUÁLNÍ KULTURA

Pište, malujte, modelujte, pleťte, vyřezávejte 
apod. Věnujte se sebevzdělávání, např. se obje-
vilo velké množství online seminářů, a to často i 
zdarma. Mnoho galerií a muzeí začalo nabízet 
virtuální prohlídky, začínají se organizovat online 
koncerty, představení a další akce po internetu. 
Pokud jste na všechny tyhle aktivity neměli čas, 

teď ho máte.

TANEC, HUDBA, POEZIE, PSANÍ, ZPĚV 

Zkuste si zazpívat (je dobré slyšet svůj hlas), 
zahrajte si na hudební nástroj a poslechněte si 
relaxační hudbu. Mnoho typů relaxační hudby 
najdete na Youtube i jinde. Naučte se užít si ti-
cho. Pište povídky, poezii, slamujte, pište si blog. 
Pokud máte doma trochu prostoru, zkuste si za-
tancovat. Tanec pomáhá fyzickému i mentální-

mu uvolnění.
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POZITIVNÍ MYŠLENKY, POUŽÍVANÝ 

JAZYK A VDĚČNOST

Pamatujte, že všechny nesnáze jednou zase 

skončí. A všechno, ačkoliv se to třeba tak na prv-

ní pohled nejeví, má i svoji pozitivní stránku. Dů-

ležité bude, co si z téhle zkušenosti odneseme. 

Všímejte si, jaká používáte slova a slovní spo-

jení, jaké vyprávíte „příběhy“. Váš jazyk vytváří 

ve Vaší mysli „realitu“. Pokud o věcech začne-

te lépe (jinak) mluvit, můžete změnit i to, jak se 

cítíte. Poděkujte, že máte své zdraví, své blízké, 

co jíst a jistě Vás napadne mnoho dalších věcí. 

Právě v takových chvílích je dobré si uvědomit, 

co je v životě opravdu důležité. Najděte si věty a 

slova, která Vás posilují.

KOMUNIKACE S BLÍZKÝMI, PŘÁTELI, 

SOUSEDY I KOLEGY

Třeba i telefonem nebo videohovorem nebo ve 

virtuálních světech, protože sdílení pomáhá. 

Soustřeďte se na vzájemnou podporu, nikoliv na 

ještě větší vyvolávání paniky. Nesrovnávejte se s 

ostatními, každý reagujeme na zátěžové situace 

jinak. Pokud nemáte na koho se obrátit, zkuste 

krizové linky a linky důvěry nebo vyhledejte v 

okolí nějakého terapeuta, alespoň pro telefonic-

kou konzultaci. Naučte se také trávit čas sami 

se sebou. Zapojte se do sousedských či lokál-

ních komunit a spolupracujte s ostatními. Mů-

žete udělat i skupinovou konverzaci.

PÉČE O VZTAHY

Vzhledem k tomu, že budete muset trávit se 

svými blízkými mnohem více času než obvykle, 

snažte se být vzájemně trpěliví a ohleduplní, 

empatičtí. Pamatujte, že podpora a spolupráce 

jsou v tuhle chvíli nejdůležitější. Leckde mohou 

naplno propuknout dlouho potlačované konflik-

ty nebo nedorozumění vyvolaná úzkostí, ale to 

nikomu nepomůže. Udělejte někomu radost, ži-

jeme v období, kdy se cení naprosté drobnosti, 

protože si jich mnohem více vážíme. Pokud jste 

váhali s nápravou některého ze svých vztahů 

nebo jste chtěli někomu říct, že je máte rádi, nyní 

máte dobrou příležitost s tím něco udělat.
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COMMUNITY HELP aneb POMOC A 

PODPORA OSTATNÍM

Pokud je to možné, pomáhejte jakkoliv ostatním. 

Iniciativ, do kterých se lze nějak zapojit a pomoci 

ostatním je opravdu hodně. Jsme v tom všichni 

společně a jedině díky spolupráci a vzájemné 

podpoře, to zvládneme. Mějte se rádi a chovejte 

se k sobě hezky. Zároveň je třeba si uvědomit, že 

zdravotní systém a soukromé organizace jsou v 

době krize přetížené. Pokud jim chceme ulevit, 

každý z nás se můžeme zapojit svojí prací do 

společného díla. 

HRDINOVÉ/HRDINKY V NÁS 

A DOBROVOLNICTVÍ

Při katastrofách se vždy projeví hrdinské úsilí. 

Jinými slovy objeví se lidé, kteří se obětují pro 

dobro druhých. V dnešní době jsou to třeba zdra-

votníci, kteří přicházejí neustále do kontaktu s 

obrovským rizikem nákazy, často s omezenými 

ochrannými prostředky, nebo lidé, kteří jsou ne-

únavně za pokladnami v obchodech, a mnoho 

dalších. Příběhy těchto lidí někde uvnitř v nás 

vyvolávají hřejivý pocit, který nás inspiruje, pod-

něcuje optimismus a vyvolává touhu chovat se 

altruisticky. Soustředit se na to, čeho se obává-

me, a jak špatně by to mohlo dopadnout, je jed-

na možnost, ale soustředit se na ty, kteří dělají 

správnou věc je mnohem užitečnější. A nakonec 

se nějakým alespoň malým činem můžeme při-

dat k hrdinům my sami. Každopádně všem těm-

to hrdinům a hrdinkám můžete vyjádřit podporu 

jakkoliv.
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UVOLNĚNÍ OBLIČEJE

Naše mimické svaly mění náš mentální stav. 

Nadechujte se hluboce nosem a s úsměvem se 

zavřenými ústy po dobu 5 sekund a vydechujte 

ústy po stejnou dobu. Opakujte 5x. Potom po-

nechte obličejové svaly v relaxovaném a stavu a 

volně dýchejte.

DECHOVÉ CVIČENÍ

Protistresové dýchání nosem (pomalý hluboký 

nádech, zadržení dechu, pomalý výdech 7+7+7 

vteřin po dobu 3-5 minut).

TRÉNINKOVÝ SMÍCH

Začněte se smát. 10 minut intenzivního trénin-

kového smíchu obvykle pomůže nastartovat při-

rozený smích. Začněte třeba se zavřenými ústy, 

jemně, ale při delším smíchu co nejvíce otevírejte 

ústa, abyste tak zapojili bránici. Bránice je cent-

rem, které ovlivňuje naše stresové nebo klidové 

reakce. Čím více budete trénovat bránici, tím 

více budete schopni zvládat zátěžové situace. 

Cvičný smích pomáhá tvorbě hormonů „štěstí“ 

a naopak snižuje hladinu stresových hormonů, 

posiluje imunitní systém a vede k uvolnění.

3 CVIČENÍ:



02 OCHRANA 
A IMUNITA
MECHANISMY 
A ŽIVINY
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IMUNITNÍ SYSTÉM

Slovo „imunita“ pochází z latinského slova immunis, což znamená 
osvobozeno. Je to soubor buněčných mechanismů, které jsou nezbyt-
né pro naše přežití. Tento systém nás chrání před různými viry, bakteri-
emi a dalšími mikroby. Obecně a jednoduše řečeno, imunita se skládá 
ze všech obranných systémů těla, jejichž role je odolávat virům, in-
fekcím, toxinům a cizím látkám. Můžeme si náš imunitní systém před-
stavit jako takový ochranný štít, který nás chrání. Patogeny jsou nedíl-
nou součástí prostředí, ve kterém žijeme. Kdybychom imunitní systém 
neměli, nepřežili bychom ani minutu. Jeho role spočívá v tom, že hledá 
organismy v našem těle, které nejsou naše, aby je mohl zničit. 

Úžasná role tohoto systému je ta, že dokáže rozlišit svoje vlastní buňky 
od těch cizích a díky tomu může zahájit útok proti patogenům, které do 
našeho organismu nepatří. Nicméně ne vždy se mu to daří, například u 
autoimunitních chorob či druhů mutace, kdy se patogen dokáže před 
imunitním systémem schovat do jeho pozdější aktivace jako je to u HIV 
viru či herpesu. 

Můžeme si jednoduše představit, že se imunitní systém dá rozdělit do 
dvou hlavních částí:

1. VROZENÁ IMUNITA 

Je to, s čím se člověk narodí. Je to schopnost organismu 
bránit se proti antigenům, které pochází z vnějšího prostře-
dí, ale i z toho vnitřního. Tato imunita je dále ovlivněna růz-
nými mikroby, kterým se jako lidé během života vystavuje-
me. Vrozená imunita funguje rychle, efektivně a důsledně. 
Je zprostředkována antigenem buňky (APC), neutrofily a 
obecnými obrannými mechanismy. Antigeny jsou zejména 
buňky patogenních organismů, viry či dokonce nádorové 
buňky.

2. ADAPTIVNÍ IMUNITA

Je to, co se člověk učí po celý život vystavením se růz-
ným patogenům. Vstupuje do hry tedy až po v pozdější 
fázi infekce. Reakce na patogen může být:
• asymptomatická 
Patogen můžete šířit na ostatní, i když nemáte žádné pří-
znaky. 
• mírná 
Příznaky odezní za několik dní.
• plná
Příznaky jsou patrné a léčba trvá minimálně 1–2 týdny. 
Tyto rozdíly jsou z důvodu, že každý člověk je individuální 
jedinec a má tedy i individuální reakce svého imunitního sys-
tému na základě toho, jak je či není jeho imunitní systém v 
kondici. Imunitní odpověď může být ovlivněna i tím, zda jste 
se setkali s daným patogenem v minulosti či nikoliv. Imunit-
ní systém je velmi dobrý v rozpoznávání známého patoge-
nu, dokáže ho tedy rychle identifikovat a zbavit se ho za rela-
tivně krátkou dobu. Pokud je patogen však pro náš imunitní 
systém neznámý, vyžaduje to pár týdnů, než ho adaptivní 
imunitní systém rozpozná, označí a zlikviduje. 
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ANTIVIROTIKA (proti virům)

Vývoj léků, které inhibují jejich replikaci.

ANTIBIOTIKA (proti bakteriím)

Vývoj léků, které potenciálního vetřelce 
zahubí.

ANTAGONISTÉ RECEPTORU

Vývoj léků, které blokují patogenům cestu 
do systému.

VAKCÍNY

Imunitní systém dostane informaci od osla-
beného virového agenta s cílem rozpoznat 

patogen v budoucnosti.

BIOHACKING A STRATEGIE PRO 
POSÍLENÍ ORGANISMU

Budování barikád proti těmto vetřelcům.
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Jak již víme, náš imunitní systém zahrnuje imunitu vrozenou (nespecific-
kou) a získanou (specifickou, adaptivní). Zánět je mechanismus  imunity 
vrozené.

Zánět máme asociovaný s něčím vnějším. Zarudlá pokožka, nateklá tkáň 
a bolest, to jsou nejčastější projevy akutního zanícení v určitém místě. 
Zánětlivost je ale něco, co máme ve všech tkáních po celém těle neustá-
le. Bez toho bychom nepřežili útoky i těch nejjednodušších bakterií a virů, 
kterých kolem nás každý den létá nespočet. Neustále je dýcháme, jíme 
a nemáme problém se s nimi vypořádat právě díky určité úrovni zánětu v 
těle, který plní svou funkci. 

Zánět je v těle důležitou součástí obrany proti virům a bakteriím. Jenže 
v dnešní společnosti máme zánět nejčastěji chronicky zvýšený, a to ze-
jména kvůli stresu. Právě dlouhodobý stres ovlivňuje nejen naše tělo, ale 
i mysl. To pak spouští nespočet pro-zánětlivých procesů v těle a neustále 
se opakující smyčky. Co se stane, když máme tento zánět chronicky zvý-
šený nad „zdravou” úrovní? Začne poškozovat tkáně, což následně vede 
k nejrůznějším onemocněním.(14)

A jak tedy o zánětu uvažovat v současné situaci? Chronický stres spolu 
s dlouhodobě zvýšeným zánětem mají negativní efekt na lidský organis-
mus. V jednoduchosti to znamená dlouhodobě zvýšenou aktivitu imunit-
ního systému, ten pak ale paradoxně není schopen správně reagovat na 
případné hrozby, např. v podobě virové infekce. 
Optimalizace zánětu tedy spočívá v tom, udržovat si zánět na optimální 
úrovni. Nejlepší efekt na to má silový trénink (pohyb celkově), otužování, 

meditace a mindfulness, aktivní snižování stresu, sní-
žení psychosociálního tlaku, eliminace zpracovaných 
potravin a rychlých cukrů, kvalitní spánek a strava.(14) 
Na místě jsou také některé protizánětlivé bylinky, které 
v těle zapínají mechanismy, jež dlouhodobě udržují op-
timální hladinu zánětu. Konkrétní techniky a suplementy 
se dozvíte v návaznosti ve třetí části této knihy.

JAKOU AKUTNÍ OCHRANU MŮŽEME POUŽÍT V 
PRŮBĚHU VIROVÉ EPIDEMIE V SOUVISLOSTI SE 
ZÁNĚTEM?

Tentokrát to nebude spočívat jen ve snižování zánětu, 
jak je psáno výše, ale spíše v celkové podpoře správného 
fungování organismu a imunity za normálních podmí-
nek. Je proto dobré myslet na podporu imunity v době 
dobrého zdraví, kombinovat různé adaptogenní bylinky
se správnou stravou a optimalizovat svůj zánět. Avšak 
v době virových nákaz to nepřekombinovat a nepřehá-
nět. Vybrat si pouze některé z nich, co nám vyhovují a ty 
střídat. Ve třetí části knihy jsme vypsali ty nejdůležitěj-
ší adaptogenní bylinky, potraviny a houby, které je dobré 
v tomto období užívat, mají antivirový účinek a zároveň 
podporují imunitu. Zásadní a nejméně komplikované v 
celém uvažování o zánětu je mít stále pohyb, kvalitní 
spánek, kvalitní stravu a třeba se i trochu otužovat. To 
jsou nejsilnější pilíře pro flexibilní imunitu. 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/207163/
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/207163/
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CO SE  DĚJE PŘI VIROVÉ INFEKCI COVID-19 SE ZÁNĚTEM?

Viry, které způsobují SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome, nebo-li 

vážný akutní dýchací syndrom) včetně SARS-CoV-2, jsou charakterizo-

vány přehnanou imunitní odpovědí organismu.(15) Vir v podstatě oklame 

imunitní systém a zvýší zánětlivost natolik, že se nám v důsledku začnou 

poškozovat naše vlastní tkáně. V těle se tak náhle objeví tzv. cytokinová 

bouře, zejména zvýšené hladiny IL-6 (Interleukin-6). Cytokiny v těle slouží 

jako imunitní mediátory.

Imunitní odpověď organismu je při akutní infekci výhodné ovlivňovat 

pouze bylinami a medicinálními houbami, které mají prokázaný anti-

virový efekt a zároveň snižují zánět, čímž pravděpodobně pomáhají 

předejít cytokinové bouři. Ty nejlepší na snižování zánětu a zároveň s 

antivirovým účinkem jsou: Rhodiola Rosea, Cordyceps, Chaga, ženšen a 

Reishi. Efekt těchto bylin a hub je velice komplexní a znovu adaptogenní, 

tělo tedy zapíná procesy a lépe se pak vypořádává s nákazou. 

Byliny jsme také sestavili nejen na základě podpory imunity, ale i jejich 

antivirových vlastností. Více ve třetí části této knihy. 

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30132-8/fulltext
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PŘENOS VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

V této kapitole se věnujeme tomu, jak minimalizovat konfrontaci našeho 
organismu s virovým onemocněním. Jak jsme si již definovali, virus je 
částice, která přežívá a šíří se v buňkách živých organismů. Zdravá buňka 
se virem nakazí pouze přímým kontaktem s nakaženou buňkou. Vir se 
ve zdravé buňce usídlí, využije její vnitřní procesy ke svému rozmnožení a 
následně infikuje další buňky se kterými přijde do styku. (16)

Lidské tělo je velice komplexní shluk miliard různých buněk, které fungují 
na bázi vzájemné synergie a dohromady si společně zajišťují přežití, stej-
ně jako my lidé ve společnosti. Pokud virus infikuje jednu buňku lidského 
organismu, velice rychle se rozšíří do celého organismu. K přenosu infi-
kovaných buněk z člověka na člověka dochází při vzájemném kontaktu 
jejich tělesných buněk. Zpravidla se jedná o buňky tělesných tekutin jako 
je krev, sliny nebo hlen. Virová onemocnění s velkým výskytem nakaže-
ných jsou tolik úspěšná právě z toho důvodu, že jejich průvodními jevy 
jsou onemocnění jako rýma a kašel. Tyto onemocnění se projevují zvýše-
nou tvorbou hlenu a skrz vykašlávání dochází k šíření mikroskopických 
kapiček infikovaných slin. Ty se vznáší ve vzduchu i několik minut a po 
dopadu na povrchy předmětů přežívají v závislosti na prostředí i několik 
dní. Tento způsob šíření se nazývá kapénková infekce. (17)

K přenosu viru dochází prostřednictvím kontaktu infi-
kovaného vzdušného prostředí nebo od povrchu infi-
kovaných rukou se sliznicí zdravého člověka. K tomu 
dochází i v situacích, kdy nakažený člověk pouze mluví 
a šíří tak infikované tělesné kapaliny prskáním do svého 
okolí. Zdravý člověk je jim poté vystaven ve formě vdech-
nutí nebo fyzickým kontaktem, kdy se zdravému člověku 
dostanou nakažené buňky na ruce, kterými si poté sahá 
na obličej nebo přímo na ústa, nos či oči. Tyto části obli-
čeje jsou přímé vstupy do těla a virus se z nich raketovou 
rychlostí rozšíří do celého zbytku organismu.(18)

https://en.wikipedia.org/wiki/Virus#Replication_cycle
https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/droplet+infection
https://www.lidovky.cz/relax/veda/velky-manual-ke-koronaviru-od-expertu-z-bulovky-co-vime-proc-jsme-v-karantene-a-jak-se-ochranit.A200317_155409_ln_domov_ele
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Ochrana před kapénkovým šířením virového onemocnění spočívá v:

• zamezení rozšiřování nákazy z již nemocných lidí

• dodržování preventivních opatření týkajících se zdravých lidí

První bod se řeší izolací nemocného a eliminací možnosti šíření nákazy 
na další lidi. Velký problém virů je v tomto ohledu inkubační doba, ve které 
může mít nakažený minimální nebo žádné příznaky. Od chvíle nakažení 
po vypuknutí prvních příznaků a pozitivní diagnózy mohou utéct dny až 
týdny. Proto je důležité, aby v dobách zvýšeného výskytu virů dodržovali 
preventivní opatření i zdraví lidé. Nikdo totiž nemůže vědět, jestli už je 
nakažený nebo ne.

Základní opatření proti kapénkovému šíření virových onemocnění jsou:

• minimalizace sociálního kontaktu (fyzický kontakt a hromadná setkání)

• důsledná hygiena rukou (mýdlo a desinfekce)

• zamezení vdechnutí infekce (roušky a respirátory)

Společenský kontakt bychom v dobách šířících se vi-
rových onemocnění měli výrazně omezit. Přispějeme 
tím k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních lidí. Zpo-
malí to také rychlost šíření infekce a sníží pravděpodob-
nost zmutování virů do agresivnějších podob. Hygiena 
rukou je zásadní především po kontaktu s madly, kli-
kami, tlačítky a jinými předměty na veřejných místech, 
se kterými přichází do styku velké množství lidí. Záro-
veň bychom měli věnovat pozornost i našim vlastním 
předmětům, které hojně využíváme právě v přítomnosti 
jiných lidí nebo na veřejných místech (mobilní telefon, 
peněženka..). Tyto předměty mohou být zdrojem virové 
nákazy ještě hodiny po tom, co jsme potenciálně riziko-
vé prostředí opustili a umyli si ruce.(19) 

Kapitola respirační ochrany je zásadní především v do-
bách virových epidemií (rychlé plošné šíření nákazy) a 
virových pandemií. Hlavním rizikem je v těchto dobách 
extrémní nárůst nakažených lidí v krátkém časovém 
horizontu a následné přetížení zdravotnických zaříze-
ní. Výsledkem toho může být vysoká úmrtnost způso-
bená nedostupností základní zdravotní péče a omeze-
né kapacity specializovaných zdravotnických zařízení.
(20)(21)

https://bengreenfieldfitness.com/podcast/lifestyle-podcasts/how-to-improve-immune-system/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/index.html
https://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/maskguidance.htm
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ROUŠKY A RESPIRÁTORY. JAKÝ JE MEZI NIMI ROZDÍL?

Rouška slouží k prevenci šíření virového onemocnění kapénkovým 
způsobem na ostatní osoby. Je tudíž určena pro nakažené, kteří cestují 
např. k doktorovi nebo se pohybují v prostorech s výskytem dalších osob. 
Experti nicméně doporučují, abychom se v dobách virových epidemií 
chovali, jako bychom byli nakažení všichni. Důvodem je inkubační doba, 
která je u virů v průměru 4-5 dní, ale může být i mnohem delší. V někte-
rých případech se projevy nemoci dostaví až v řádu týdnů nebo se nemoc 
nemusí projevit dokonce vůbec. 

Jednorázové roušky jsou vyráběny většinou z papíru nebo tkaniny a 
měly by se po použití vyhodit. Látkové roušky přizpůsobené k vícero po-
užití by se měly sterilizovat vyvařením a vyžehlením. Při sundávání pou-
žité roušky bychom se měli maximálně vyvarovat kontaminaci rukou a 
povrchů. Po sejmutí roušky si umyjte ruce. Doba a míra funkčnosti roušky 
se výrazně mění v závislosti na materiálu, ze kterého je vyrobena. Ochran-
ná funkce roušky proti vnějšímu proniknutí virů je velice nízká a po jejím 
zvlhnutí vlivem dechu téměř nulová. Rouška není určena k ochraně jejího 
nositele před nakažením, k tomu jsou respirátory.(22)

Řadu kvalitních návodů na domácí výrobu roušek najdete na facebooko-
vé skupině „Česko šije roušky”, která během prvních dvou dnů vyrostla na 
28 tisíc členů. Odpůrci sociálních sítí si přijdou na své na webu okorona-
viru.cz.(23) 

Respirátory jsou určeny k filtraci vdechovaného vzdu-
chu a chrání tedy zdravé osoby proti nakažení ze vzdu-
chu v okolním prostředí. Dělí se do několika kategorií 
podle účinnosti filtrace ve vzduchu obsažených částic. 
Částice aerosolu nesoucí viry jsou schopny zachytit re-
spirátory od kategorie FFP2 a FFP3 (Evropská norma 
EN 149) a N95 (Americká norma 42 CFR 84). V případě 
FFP2 a N95 je procento zachycených částic minimál-
ně 94% a kategorie FFP3 pak zachytí minimálně 99% 
těchto částic. To platí samozřejmě za předpokladu, že 
respirátor zcela doléhá po celém obvodu obličeje a ni-
kde nepropouští. Muži musí mít např. hladce oholenou 
tvář, jinak se nošení respirátoru může stát zbytečným. 
Respirátory jsou určeny zpravidla k jednorázovému po-
užití, jen málo z nich je vybaveno výměnným filtrem.(24)

https://smartairfilters.com/en/blog/best-materials-make-diy-face-mask-virus/
https://www.facebook.com/groups/641038750030418/
http://www.okoronaviru.cz
http://www.okoronaviru.cz
https://www.okoronaviru.cz/nosit-vlastnorucne-usitou-rousku-ma-smysl-nepodcente-jeji-material-a-sterilizaci/
https://www.dtest.cz/clanek-673/rousky-a-respiratory
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AUTOFAGIE (HLAVNÍ SYSTÉM ČIŠTĚNÍ TĚLA)

Buněčné sebepožírání moduluje imunitu a vylučuje pa-
togeny prostřednictvím tzv. autofagie.(25) Autofagie 
se aktivuje v reakci na stres, jako jsou infekce, půsty, 
vysoká fyzická námaha, nebo určitými sloučeninami, 
jako jsou fytochemikálie. Její role je ochrana před stre-
sem a přesouvání vnitřních zdrojů. Její procesy se po-
dílejí na rozpadu nitrobuněčných patogenů zahrnujících 
bakterie a viry. 

Vhodná podpora:  pro optimalizaci funkce střev můžete 
brát probiotika a prebiotika, a to jak ve formě potravi-
nového doplňku, tak i ve své přirozené formě, jako je 
fermentovaná zelenina či fermentované jogurty (kim-
chi, kysané zelí, kokosové kefíry). Vyhněte se průmyslo-
vě zpracovaným potravinám, lepku, lektinům, alkoholu, 
cigaretám a dalším, které náš imunitní systém dlou-
hodobě jen oslabují. Naopak se o svá střeva starejte 
s láskou a úctou a to tím, že jim dopřejete kvalitní a 
rozmanitou stravu (pro rozmanitost střevní mikrobio-
tiky) a občas jim dáte volno formou již zmiňovaného 
přerušovaného půstu. Díky postupnému budování eko-
systému mikroorganismů ve svém střevě bude Vaše 
tělo schopné lepší obrany proti patogenům. 

VNITŘNÍ OCHRANA PRO VAŠE TĚLO

Jak jsme zmínili na začátku, existují biochemické obranné systémy 
těla, které modulují imunitní systém a zvyšují odolnost proti virům. Je 
důležité pochopit základy a principy těchto mechanismů a jak je v těle 
podpořit, ať už přirozeně či formou doplňků.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16782319
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Pokud nám naše střeva nefungují tak, jak mají, může 

docházet k tzv. střevní permeabilitě neboli propustnosti 

střeva (leaky gut).(26) Tento stav vede k autoimunitním 

chorobám, vyšším zánětlivým biomarkerům a následně 

i oslabené imunitě.(27) Toto je velmi komplexní téma, 

jelikož až 70% imunitních buněk se nachází právě ve 

střevech.(28)

Vhodná podpora:  pro optimalizaci funkce střev můžete 

brát probiotika a prebiotika a to jak ve formě potravino-

vého doplňku, tak i ve své přirozené formě jako je fer-

mentovaná zelenina či fermentované jogurty (kimchi, 

kysané zelí, kokosové kefíry). Vyhněte se průmyslově 

zpracovaným potravinám, lepku, lektinům, alkoholu, 

cigaretám a dalším, které náš imunitní systém dlou-

hodobě jen oslabují. Naopak se o svá střeva starejte 

s láskou a úctou a to tím, že jim dopřejete kvalitní a 

rozmanitou stravu (pro rozmanitost střevní mikrobio-

tiky) a občas jim dáte volno formou již zmiňovaného 

přerušovaného půstu. Díky postupnému budování eko-

systému mikroorganismů ve svém střevě, bude Vaše 

tělo schopné lepší obrany proti patogenům. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16966705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5440529/
https://www.melvil.cz/kniha-zdrava-streva/
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Glutathion je hlavním antioxidačním obranným mecha-
nismem těla produkovaným v játrech. Je to molekula, kte-
rou každá buňka ve Vašem těle vyrábí ze tří aminokyselin, 
a to sice L-glutaminu, L-glycinu a L-cysteinu. Jeho hlavní 
rolí je chránit tuky před oxidací, podporovat mitochond-
rie s výrobou energie a posilovat imunitu. Chrání nás před 
volnými radikály, toxiny a patogeny.(29)(30)(31)(32)
Vhodná podpora:  náš velmi inteligentní organismus si 
glutathion dokáže sám vytvořit a používá jej právě k od-
stranění zánětů, infekcí a toxinů. Nicméně, pokud žijete ve 
městě, kde můžete mít větší míru stresu, a chození do pří-
rody a odpočinek se Vám spíše vyhýbají, pak se Vaše zá-
soby glutathionu mohou vyčerpat. Proto v takových přípa-
dech doporučujeme tento antioxidant doplňovat ve formě 
potravinového doplňku. Ideálně tento doplněk berte s vita-
minem C. Glutathion se též dá zvýšit NAC (N-Acetyl - Cys-
tein), který je dostupný na mnoha eshopech.

NRF2 REGULÁTOR BUNĚČNÉ REZISTENCE

NRF2 je jedním z hlavních regulátorů antioxidantů a bu-
něčné ochrany vůči oxidantům.(33) Nejnovější výzkum 
podporuje přesvědčení, že mnoho chorob je výsledkem 
oxidačního stresu, který vzniká z nadbytku reaktivního dru-
hu kyslíku - kyslíkových radikálů (ROS), známé také jako 
volné radikály. Ty poškozují DNA a RNA. (34)(35) Volné 
radikály jsou destruktivní molekuly, které můžeme najít v 
prostředí, ve kterém žijeme, v jídle, ale i v našem těle. Tělo 
má ochranný mechanismus, který proti těmto ROS boju-

je. Tento mechanismus zahrnuje právě antioxidanty, které 
tyto ROS neutralizují. Nicméně jak stárneme, tak dochází 
k postupnému zhoršování funkce těchto mechanismů. To 
má za následek menší antioxidační aktivitu, a tím i větší 
poškození naší DNA, RNA a buněk jako takových. Nedáv-
ný výzkum zjistil, že určité procesy jsou velmi účinné při 
stimulaci přirozených mechanismů našeho těla pro vytvá-
ření antioxidantů prostřednictvím procesu aktivace NRF2. 
Tento faktor aktivuje přes pět set genů prostřednictvím 
molekul, které nazýváme sirtuiny. Vědci často označují sir-
tuiny za „strážce genomu“ díky jejich roli při regulaci buněč-
né homeostázy. Homeostáza jednoduše zahrnuje udržení 
rovnováhy buňky.(36)(37)
Vhodná podpora:  nové výzkumy ukazují, že strava s vy-
sokým obsahem přírodních antioxidantů poskytuje určitou 
míru ochrany proti tomuto oxidačnímu stresu.(38) Tato 
strava by měla být protizánětlivá, jako je například stře-
domořská, okinawanská strava modrých zón nebo Paleo 
strava. Nicméně toto je opět velmi komplexní téma a vý-
sledky budou velmi individuální. Aktivace NRF2 může být 
dosažena například fyzickým cvičením, přerušovanými 
půsty a příjmem přírodních živin. Mezi běžné přírodní ak-
tivátory NRF2 patří kurkumin (z kurkumy), resveratol (z 
hroznů), quercitin (z cibule) a sulforforanem (z brokolice) 
popřípadě antioxidanty v zeleném čaji.(39)(40) Tento fak-
tor můžete samozřejmě podpořit i potravinovým doplň-
kem, díky kterému bude biologická dostupnost o dost 
účinnější. Když upravujeme jídlo, mnoho antioxidantů je 
během procesu zničeno, a i když tyto potraviny konzu-
mujeme syrové, tak se často špatně vstřebávají. I když se 
vstřebávají do krve, často mají neefektivní vstup do buněk, 
zejména do mozku a nervového systému. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18601945
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22995213
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8734304
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170044/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10816095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24292194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24262633
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26419687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22020111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24191238
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26457241
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29295624
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Nikotinamid adenin dinukleotid (NAD +) je hlavní kofak-
tor, který se účastní prakticky všech buněčných reakcí. 
V poslední době se NAD + stala velmi zkoumanou mo-
lekulou ve vědeckém výzkumu, a to kvůli své ústřední 
roli v biologických funkcích. Podporuje produkci ener-
gie a umožňuje buňkám pracovat lépe s jejich procesy. 
Nedostatky NAD + jsou spojeny se stárnutím a různými 
chorobami.(40) Lidské tělo tedy nemá nekonečné záso-
by této molekuly. Jak stárneme, zásoby klesají. Je také 
známo, že nízké NAD + inhibuje imunitní systém a pří-
rodní obranné mechanismy těla. 

Vhodná podpora:  NAD+ produkci můžete podpořit opět 
přerušovanými půsty, fyzickým cvičením či doplňky 
stravy, jako je například vitamín B3. Nedávný výzkum 
totiž ukázal, že naše tělo může používat doplněk NR 
(Nicotinamid Riboside), díky kterému naše tělo dokáže 
metabolizovat NAD+.(41) Pokud žijete v zemích, kde 
máte pravidelný přístup ke slunečnímu světlu, tak když 
překročíte určitou dávku, může se Vám NAD+ v těle sní-
žit. Je to z toho důvodu, že naše tělo NAD + používá 
k opravě buněk, které se poškodí v důsledku vystavení 
přímému slunečnímu záření. Sluníčko je skvělé z mno-
ha jiných důvodů, ale je potřeba si najít optimální hladi-
nu, jako je to u všeho. NAD+ si můžete podpořit i konzu-
mací určitých potravin, včetně hub, jako jsou například 
Cremini houby (Agaricus bisporus), v ČR je známe pod 

názvem portobello. Nicméně rozdíl mezi cremini a por-
tobellem houbou je ve věku. NAD+ si podpoříte převáž-
ně mladými houbami, a tedy baby portobellem. Další 
potraviny, kterými můžete podpořit produkci NAD+ je 
například zelená syrová bio zelenina.

Co se týče potravin, které do svého těla dáváme, tak i 
zde můžeme podpořit svůj imunitní systém tím, že bu-
deme do svého těla dávat ty potraviny, které přispívají 
k funkci našich obranných mechanismů, či mají antivi-
rové účinky. Takových potravin je mnoho. Nicméně pro 
zjednodušení jsme vybrali ty, které považujeme za nej-
účinnější a zároveň jsou dostupné. Současně je třeba 
mít na paměti základní principy zdravého stravování. 
V období virové epidemie je žádoucí například nezvy-
šovat zbytečně hladinu cukru v krvi. Konkrétně, podle 
Davida Sinclaira, experta na dlouhověkost (longevity), 
který dělá hlubokou rešerši ohledně aktuálního viru 
SARS-CoV-2,  tento vir poškozuje hemovou skupinu v 
krvi, která následně ztrácí schopnost přenášet kyslík. 
Tato hemová skupina je náchylnější, pokud je poško-
zená glykací (cukrem), proto je vhodné si tolik hladinu 
cukru v krvi nezvyšovat. To nám ukazují i data, která 
prozatím máme; neboli vyšší úmrtnost u diabetiků a 
starších obyvatel, obě tyto skupiny mají průměrně vyš-
ší hladinu cukru v krvi.(42) Hlídat si výkyvy cukru v krvi 
nám navíc pomáhá k dlouhověkosti.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29295624
http://jpet.aspetjournals.org/content/324/3/883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32167524
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Lidé, kteří jsou podvyživení na buněčné úrovni, jsou mnohem více zranitelnější 
vůči různým virům a nemocem, protože jejich imunitní systém postrádá zdroje 
pro správné fungování. Přesto, že Česká republika nepatří mezi země, kde vládne 
chudoba, tak díky nezdravým rozhodnutím má mnoho lidí nedostatek živin k 
tomu, aby imunita fungovala tak, jak má.  

Zde se můžeme řídit několika úhly pohledu. První 
z nich je ten antivirový, tedy velice specifický úhel 
pohledu na to, jaké potraviny budou mít samy o 
sobě antivirový efekt. Ten druhý je úhel z obecného 
pohledu imunity. Oba tyhle pohledy se samozřejmě 
budou překrývat. Nyní Vám představíme pět potra-
vin s antivirovými vlastnostmi a pět, které obec-
ně podpoří náš imunitní systém. Obojí je souhrn 
vůbec toho nejlepšího a nejefektivnějšího, co nám 
příroda dala a věda prokázala.
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1. KOKOSOVÝ TUK
Filipínská univerzita nedávno vydala oznámení o 
antivirových vlastnostech kokosového tuku, kte-
rý doporučujeme konzumovat právě v době viro-
vých nákaz. Jeho aktivní antivirové složky jsou 
kyselina laurová (C12), která tvoří 50% kokoso-
vého oleje, a monolaurin, který je produkovaný 
našimi vlastními enzymy na základě trávení ko-
kosového tuku. Dále se na povrchu kokosového 
oleje, tam kde se střetává s jiným prostředím, 
tvoří z kyseliny laurové laurethsulfát sodný. Ty-
hle všechny tři látky jsou již dlouho známy svými 

antivirovými vlastnostmi.(43)

2.  ČESNEK
Česnek je plný dusičnanů a obsahuje látku 

kvercetin, silný antioxidant, který má protizánět-
livé účinky. Lidské tělo je schopné dusičnany 
přeměnit na oxid dusnatý. Je to signalizační 
molekula mezi buňkami, která se vyskytuje v 
kardiovaskulárním a nervovém systému. Doká-
že v našem organismu dělat opravdu velké divy, 
mimo jiné dokáže bojovat i proti některým vi-
rovým a bakteriálním infekcím, virům a para-
zitům. O oxidu dusnatém a jeho důležitosti se 

dočtete v následující  části.

Další látku, kterou v česneku najdeme, je ali-
cin. Je to látka, která se v česneku tvoří po jeho 
rozmělnění. Je také odpovědná za jeho charak-
teristický pach. Nás ale zajímají jeho antivirové 
vlastnosti, které jsou již dlouhou dobu známy. 
Dokáže snižovat pronikání viru do buněk. Akti-
vuje celou řadu mechanismů, které buňky před 
virem  chrání, a navíc snižují jeho šíření do dal-
ších buněk. No a co víc? Česnek je skvělý pro 
naše celkové zdraví a funkci imunitního systému 

jako takového.(44)(45)

3. HOUBA SHIITAKE
Ta úplně nejlepší houba, kterou můžete kon-
zumovat během virové nákazy. Má neuvěřitelné 
vlastnosti, které zlepšují celou řadu funkcí našeho 
organismu, včetně imunitního systému a mozku. 
Je velice komplexní a je plná blahodárných živin.  
Nás ale budou zajímat antivirové účinky. Shiitake 
obsahuje látku lentinan, která je zodpovědná za 
její antivirový efekt. Tahle látka dokáže snižovat 

virovou replikaci, a tedy i jeho šíření.(46)(47)

4. SKOŘICE
Další potravina, která ukázala své antivirové účin-
ky. Konkrétně to byly její nanočástice. Účinky také 
zaznamenaly skořicové oleje, ty se též dají koupit. 
Nicméně klasická skořice se určitě také vyplatí.

(48)(49)

5. LÉKOŘICE
Lékořice obsahuje přes tři sta flavanoidů a dva-
cet triterpenoidů. Mezi nimi jsou také látky s  
antivirovým účinkem. Zvyšují aktivitu, kterou 
imunitní systém vynakládá na zlikvidování virů, 
konkrétně přes množení T-buněk našeho imu-
nitního systému. Dále snižují virovou aktivitu v 

buňkách, a tím množení a šíření nákazy.(50)

5 POTRAVIN S ANTIVIROVÝM EFEKTEM

http://ateneo.edu/ls/sose/sose/news/research/potential-coconut-oil-and-its-derivatives-effective-and-safe-antiviral
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/allicin
https://www.researchgate.net/publication/287841390_Antiviral_activity_of_garlic_extract_on_Influenza_virus
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1193547/#b29
https://www.researchgate.net/publication/221833843_Polysaccharide_and_extracts_from_Lentinula_edodes_Structural_features_and_antiviral_activity
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11054837
https://www.researchgate.net/publication/315062345_Antibacterial_antifungal_and_antiviral_effects_of_three_essential_oil_blends
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4629407/
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1.  JÁTRA
Ta patří obecně mezi jedno z nejzdravějších jí-

del, které si můžete dát. Jsou úžasně nutričně 

bohatá a mají zásadní vitamíny a minerály pro 

správné fungování našeho organismu, včetně 

imunitního systému. 

2.  KVALITNÍ TUKY
Extra panenský olivový olej, rybí tuk a omega-3 

kyseliny. Kvalitní tuky jsou pro správné fungo-

vání naprosto zásadní. Tvoří hranice našich bu-

něk, buněčné stěny. To, z čeho jsou tyhle stěny 

tvořeny je důležité, protože se z toho následně 

odvíjí fungování těchto buněk. Jsou důležité pro 

kardiovaskulární zdraví, ale také pro správné 

fungování právě imunitního systému.

3. ÚSTŘICE
Podle nutričních psychiatrů, jako je Dr. Drew Ram-

sey, je to vůbec to nejlepší jídlo (hned vedle jater) 

pro zlepšení mentálního zdraví. Ústřice jsou ex-

trémně nutričně bohaté a obsahují minerály jako 

je zinek a vitamíny, které podporují imunitu a náš 

organismus.

4.  ZELENÝ ČAJ
Zelený čaj obsahuje katechiny, které jsou zodpo-

vědné nejen za jeho antivirové vlastnosti, ale i za 

celkové fungování našeho organismu. Je to tedy 

ideální nápoj, který nám dlouhodobě pomůže fun-

govat lépe a zvládat stres, což vede k lepší funkci 

imunitního systému.(51)

5. CIBULE
Obsahuje flavonoidy typu antokyany a flavano-
ly. Mají celkově pozitivní vliv na náš organismus 
a některé se mění na podobné látky jako je quer-
cetin nebo alicin, který si můžete pamatovat z 
odstavce o česneku. Máme zde tedy znovu cel-
kový vliv na náš organismus včetně toho antivi-

rového.(52)

5 POTRAVIN PRO ZLEPŠENÍ IMUNITY

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28805687
https://pharmascope.org/index.php/ijrps/article/view/1738/2428
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Vhodná podpora:  vitamín D můžete získat tím, že každý 
den vyjdete například na sluníčko. Nicméně je potřeba 
se vystavit přímému slunci minimálně na několik minut, 
dokud pokožka nezčervená, a to ideálně bez trička a 
slunečních brýlí, abychom tento vitamín dokázali skrz 
kůži vstřebat. Nezapomínejme však, že naopak příliš-
né vystavení těla slunci může mít za následek snížení 
hladiny NAD+, které jsme popisovali výše. Pokud však 
žijete v České republice a strávili jste zde i celou zimu, 
pak Vám pobyt na sluníčku spíše prospěje.

Pokud se rozhodnete vitamín D doplnit formou potravi-
nových doplňků, pak je rozumné si za normálních okol-
ností nejdříve svou hladinu otestovat krevním testem, 
který můžete získat okamžitě a bezplatně. Za nedosta-
tek se považuje méně než 20 nanogramů na mililitr. 
Nad 30 nanogramů je hladina optimální. Nicméně to 
s tímto doplňkem nepřehánějte. Může to mít opačný 
účinek.

DŮLEŽITÉ ŽIVINY PRO 
IMUNITNÍ SYSTÉM

Existuje mnoho mikroživin, vitamínů a fytochemikálií, které podporují 
funkci našeho imunitního systému. Zde najdete ty nejvíce účinné a do-
stupné.

VITAMÍN D

Vitamin D je pravděpodobně nejdůležitější výživnou látkou, kterou může 
doplnit téměř každý, kdo má na sobě oblečení a nežije v tropech. Jed-
nou z výhod vitamínu D je jeho role v imunitním systému. Má totiž klí-
čovou roli v signalizaci mezi buňkami.(53) Nízká hladina vitamínu D 
je spojena se zvýšeným rizikem infekcí.(54) Z jedné metaanalýzy se 
ukázalo, že suplementace vitamínu D snížila riziko infekce spojené 
s dýchacími problémy o 50% u lidí, kteří vitamínu D mají nedostatek 
(což bývá v naší společnosti bohužel běžné) a o 10% u lidí, kteří jeho 
hodnoty mají v normálu. Problémy s jeho nedostatkem se týkají hlavně 
lidí v pokročilém věku, protože obecně je schopnost 70 letého člověka 
vytvářet vitamín D ze sluníčka o 75% těžší, než u člověka 20 letého.(55)

Naše tělo potřebuje dostatečnou dávku vitamínu D k výrobě antimi-
krobiálních proteinů, které viry a bakterie ničí. Pokud ve Vašem obě-
hu nekoluje dostatečná dávka tohoto vitamínu, jste méně efektivní při 
produkci těchto proteinů a mnohem náchylnější k infekcím virů. Tyto 
proteiny jsou navíc více aktivní v dýchacích cestách. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21527855
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19237723
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28202713?fbclid=IwAR2NJ8XQSZ-ZTc5Y4Pt9SAMSdJYsgNj10JHWQqwQ4buOI49__T39frJjW_c
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ZINEK A SELEN

Typická česká strava nezahrnuje mnoho jídel bohatých na minerály, 
jako je zinek a selen. A i kdybyste takovou stravu jedli, je velmi neprav-
děpodobné, že dostanete do svého těla dostatečné množství, které Váš 
imunitní systém může potřebovat, když je pod vládou infekce. Doplnit 
tyto minerály v době epidemie je tedy dobrá strategie.

Nízký stav zinku v těle může způsobit zažívací potíže a zvýšené riziko 
pneumonie.(56) Nicméně je potřeba být obezřetný v doplňování zinku. 
Velmi vysoká dávka může způsobit toxicitu a bolest žaludku.(57) Je 
však prospěšný pouze v raných stádiích infekce. Zinek a selen jsou 
součástí celé řady enzymatických procesů, jejich deficit tedy nepříz-
nivě ovlivňuje náš imunitní systém. Selen je dokonce kofaktorem pro-
dukce glutathionu,  antioxidantu, o kterém jsme se zmiňovali na přede-
šlých stránkách. Jeho nedostatek v době virových infekcí může oslabit 
obranné mechanismy těla.(58)

Vhodná podpora:  zdrojem zinku jsou převážně potraviny bohaté na 
bílkoviny (luštěniny, celozrnné obiloviny a hovězí maso). Můžete ho 
samozřejmě opět doplnit i formou potravinového doplňku. Selen mů-
žete najít v játrech, žloutcích, para ořeších či pšeničných otrubách a 
droždí. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20041998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2872358/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4288282/
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OXID DUSNATÝ

Mohli bychom pokračovat dál a dál, ale to není smyslem 
této knihy. Pokud s ničím takovým nemáte zkušenosti, 
můžete jednoduše začít s vitamínem D, a to ideálně tím, 
že své tělo  budete vystavovat každý den přímému slu-
níčku (ideálně bez trička a slunečních brýlí), budete jíst 
potraviny bohaté na zinek, selen a dusičnany, popřípadě 
vše můžete postupně doplňovat formou potravinových 
doplňků. Je důležité se pozorovat a měřit. Doporučujeme 
udělat si základní krevní testy, popřípadě začít s pár kroky 
a pozorovat, jak na ně Vaše tělo reaguje. Biohacking je 
o cestě, nikoliv o jednorázové pilulce. Je to však cesta, 
která Vás časem začne hodně bavit.

OXID DUSNATÝ

Oxid dusnatý (NO) je důležitou signalizační molekulou mezi 
buňkami, která se vyskytuje v kardiovaskulárním a nervovém 
systému. Ukázalo se mimo jiné, že bojuje proti některým virovým 
a bakteriálním infekcím, virům a parazitům.(59) Za objevení oxidu 
dusnatého, jakožto signální molekuly života, a zjištění jeho mnoha 
blahodárných funkcí v těle, byla v roce 1998 udělena Nobelova cena 
za medicínu a fyziologii trojici vědců: Dr. Robertu F. Furchgottovi, Dr. 
Louis J. Ignarrovi a Dr. Ferid Muradovi. O této molekule v budoucnu 
ještě hodně uslyšíme.

Vhodná podpora:  můžete do své stravy přidat potraviny bohaté 
na dusičnany. Lidské tělo totiž tyto látky dokáže přeměnit na oxid 
dusnatý. Dusičnany najdete například v řepě, česneku, celeru, 
ředkvičkách či listové zelenině. NO v sobě můžete též podpořit 
například vodním melounem, ve kterém se vyskytuje L-citrulin, 
což je aminokyselina, která se ve Vašich ledvinách přemění na 
L-arginin, a ten se poté v těle přemění na oxid dusnatý. L-arginin 
také naleznete například v mandlích. Z koření si můžete dopřát 
kajenský pepř, který obsahuje kapsaicin, ten dokáže v těle oxid 
dusnatý zvýšit. Jedna z našich oblíbených super potravin je však 
syrové (raw) kakao, které obsahuje velké množství antioxidantů a 
polyfenolů, a díky těmto látkám kakao dokáže ovlivnit produkci NO 
v lidském organismu. Při nákupu raw kakaa je potřeba najít oprav-
du takové, které je kvalitní a lisované za studena přímo z kakaových 
bobů. Úprava, která prošla teplem, sníží obsažené antioxidanty.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC109964/
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Nebrat vše naráz! Stačí si vybrat některé z těchto bylinek 
či hub, které Vám vyhovují, a ty obměňovat, nebo brát 
jednu až dvě z nich pravidelně. Níže, po jejich výčtu, se 
dozvíte ty nejefektivnější kombinace.

CORDYCEPS SINENSIS  

Houba rostoucí ve vysokých horách Nepálu obsahuje 
řadu látek užitečných pro naši mikrobiální imunitu. Fla-
vanoly v něm obsažené fungují anti-fungálně, tedy proti 
houbovým patogenům v těle. Ve střevech tlumí růst ne-
chtěných či přemnožených bakterií a zároveň neovlivňují 
pozitivní laktát produkující bakterie(60), které jsou pro 
nás esenciální. Také fungují pro obnovu střevních tkání, 
zejména pro zamezení růstu bakterií clostridium po léč-
bě antibiotiky.(61) Zatím byly publikovány studie, které 
ukazovaly pozitivní efekt proti viru chřipky, Epstein-Barro-
vě viru,(62) byl dokonce zaznamenán i efekt proti HIV.
(63) Cordyceps také pomáhá snížit dlouhodobou únavu 
způsobenou poškozením nadledvinek a obnovit základní 
funkce těla poškozené vysokou mírou stresu.
 
Doporučení: užívat lze ve formě tinktur, extraktu či tablet. 
Není vhodné kombinovat s dalšími silnými antibakteriál-
ními a antioxidačními adaptogeny. Ideální je střídání v 
kombinaci s dalšími houbami jako je chaga nebo shii-
take. 

DŮLEŽITÉ ADAPTOGENNÍ BYLINY
A LÉČIVÉ HOUBY PRO IMUNITNÍ SYSTÉM

Je dobré vytyčit si strategie léčby a prevence. Ale jak už to chodí, mno-
ho léčiv, které bereme dlouhodobě na prevenci, nemusí poté zabrat na 
akutní pomoc, proto je dobré mít tyto dva směry odlišené a mít léčiva 
v rezervě. Obdobným principem jako farmacie drží rezervní antibiotika. 
K uvedeným postupům jsme níže sepsali některé byliny a léčivé houby, 
které můžete zkusit – nejde samozřejmě brát vše zároveň, ale vybrat spe-
cifické kombinace cíleně pro každého individuálně.

Vzhledem k tomu, jak je celá situace mladá, nelze vycházet z žádných kli-
nických studií, které by potvrzovaly jasnou účinnost léčiv proti COVID-19 
v praxi. Proto jsou doporučení bylin vyhodnocena empiricky na základě 
toho, jak fungují na jiná virová onemocnění, a také se bere v potaz vše, co 
víme o viru, jeho povaze a mechanismu působení. Jedná se o byliny se 
silnou protivirovou aktivitou, regulátory imunity, byliny vyživující orgány a 
podporující jejich funkci. Velmi důležité jsou kontraindikace bylin, které 
použití omezují. Nejčastěji jde o zvyšování/snižování krevního tlaku, pří-
padně o ředění nebo huštění krve.

Jak o adaptogenních bylinách a léčivých houbách v době virové epide-
mie přemýšlet?  

Jak jsme si již popsali výše, není úplně výhodné si nutně snižovat zánět v 
době virové epidemie. Je to sice dobrá dlouhodobá strategie, ale v době, 
kdy nám hrozí vysoké riziko nákazy, bychom se měli spíše ubrat směrem 
k bylinkám, které podporují celkové fungování našeho organismu a imu-
nity a zároveň mají antivirový efekt. Co je pro byliny naprosto zásadní? 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF00428591
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jf990862n
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4303894/
https://www.researchgate.net/publication/326261267_In_Vitro_Anti-HIV-1_Activity_of_Cordyceps_sinensis_Extracts
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Další medicinální houba, která má antivirové účinky. 
Můžeme vycházet z některých studií, kde se Reishi tes-
tovala na herpes simplex viru, u kterého se prokázal in-
hibiční (potírající) efekt. Ukázalo se dokonce, že aplika-
ce je efektivnější ještě před virovou infekcí než po ní. Ve 
studii bylo zmíněno, že mechanismy akce sice nejsou 
známé, ale pravděpodobně zamezuje prvotní absorpci 
a replikaci virů.(66)

RHODIOLA ROSEA

Obsahuje látku salidrosid, která prokázala antivirové 
účinky proti coxsackievirus B3. Ukázalo se, že má také 
komplexní efekt na imunitní systém a zvedá některé 
prozánětlivé a protizánětlivé agenty (interferon-γ, inter-
leukin-10, TNF-alpha, interleukin-1β) ze zánětlivých a In-
terleukin-10 z protizánětlivých. A to nejlepší je, že zvy-
šuje počet NK buněk (natural killer cells), které jsou 
součástí bílých krvinek a při virové nákaze se snižují! 
To jsou právě ty komplexní mechanismy, které od těch-
to bylin máme, a které pomáhají našemu organismu se 
s virovou infekcí a šířením vypořádat.(67)(68) V rám-
ci COVID-19 je tato bylinka trochu více komplikovaná. 
Může naopak celý průběh zhoršit. Proto s ní buďte opa-
trní.

KURKUMIN

Oranžovo-žlutá látka obsažená nejčastěji v kurkumě a kari má vý-
razné imunomodulační účinky. V těle podporuje ve funkci základní 
buňky imunitního systému jako jsou T a B buňky, neutrofily, mak-
rofágy, NK buňky (natural killer cell, tedy „přirozený zabiják“) a den-
dritické buňky. Jejich funkci podporuje i přes navýšení protilátkové 
odpovědi proti virovým a bakteriálním patogenům, což vede k jejich 
rychlejšímu rozpoznání a eliminaci.(64) U virů hraje výraznou roli i 
v blokaci jejich RNA exprese a pomáhá zabránit virem indukované 
buněčné smrti. Zároveň působí protizánětlivě a snižuje množství 
cytokinů od IL-1 až po IL-12.(65) Kurkumin má tak vliv na podpo-
ru dlouhodobé imunity, na prevenci zdraví a zároveň působí jako 
akutní faktor proti zánětu, který se zdá být jako jedna z komplika-
cí i v případě onemocnění COVID-19. 

Jak si u kurkumy zlepšit vstřebatelnost?  
Kurkumu můžete mnohdy sehnat v prášku jako koření. Jeho bio-
-využitelnost však není vysoká (Vaše tělo ho do sebe nedostane). 
Proto se používají pomocné látky, které jsou obsažené v čerstvé 
rostlině. Jsou to například esenciální oleje, neboli silice. Ukazu-
je se, že vytvoření jakési kašičky (emulzifikace) z kurkumy a tuku 
zvýší její vstřebávání do organismu. Kurkumu lze konzumovat i for-
mou suplementace, kde je s extraktem v tabletě obsažena i tuková 
emulze pro lepší vstřebatelnost.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92757/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0944711308001487
https://link.springer.com/article/10.1007/s00705-014-2028-0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17211725
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4022204/
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Obsahuje flavanoidy, u kterých byl prokázaný antiviro-
vý efekt u viru influenzy, který napadá dechové ústrojí 
a způsobuje nemálo dalších epidemií/pandemií. Látky 
zpomalily replikaci (množení) viru, a tedy i jeho působe-
ní a šíření do organismu.(77)(78)

PAZVONEK (DANGŠEN)

Tahle bylina má obecně pozitivní efekt na plíce, užívá se 
právě při respiračních onemocněních. Zlepšuje některé 
imunitní funkce při nákaze a zároveň se ukazuje, že má 
antivirové účinky u kachen a slepic.(79)(80)(81)

ECHINACEA PURPUREA

Už nějakou dobu se používá pro zlepšení symptomů u 
viróz a chřipek. Má antivirový efekt a podporuje funkci 
imunitního systému. Dokáže pomoci imunitu nasměro-
vat tam, kde je potřeba, tedy do virem infikovaných bu-
něk, a ty zničit. Další studie ukázala omezení vstupu do 
buněk u viru chřipky.(82) (83)

CHAGA

Ukázaly se některé antivirové efekty proti infekci hepatitidy typu 
C.(69) Zásadní efekt se ale ukázal u viru herpesu, kdy extrakt z 
Chagy zamezil vniknutí viru do buňky přes mechanismus inhibice 
fúze viru a buněčné membrány.(70) Má i další imunostimulační 
efekty (navýšení interleukinu-1β, interleukinu-6, TNF-α), podobně 
jako medicinální houba Reishi popsaná výše.(71) 

ŽENŠEN PRAVÝ

Ženšen má opravdu silný antivirový efekt a také je dobře prozkou-
maný. Jeho potenciál se ukázal na celé řadě virových nákaz. Zlep-
šuje celkovou odpověď organismu na virus, zpomaluje jeho šíření 
a snižuje negativní dopad na naše tkáně. Konkrétně omezil po-
škození plic, ke kterému dochází zvýšeným zánětem na základě 
virové infekce. Ukazuje se, že balancuje T-lymfocyty (jedna z bílých 
krvinek), které následně mají pro i protizánětlivý efekt. Spolu s anti-
virovým efektem ženšenu a jeho efektem ochrany tkání je to přesně 
to, co potřebujeme pro ochranu svého organismu. Ochranný efekt 
měl také přímo u respiračních onemocněních způsobených náka-
zou.(72)(73)

ŠALVĚJ ČERVENOKOŘENNÁ 

Extrakty z této byliny byly schopné omezit množení enteroviru 71 v 
našich buňkách. Obsahuje také kyselinu kávovou, která má antivi-
rový efekt.(74)(75)(76)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/bpb1993/18/2/18_2_295/_article/-char/ja
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20118546
https://researchbank.rmit.edu.au/view/rmit:28437?fbclid=IwAR1QxcbBVH75vVrUQt-ZY65dC5q58JPx4wGjjSlo-LJMQTPgUXxVO7vKr2w
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014181301630811X
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4333568/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4058675/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19912623
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22462058
http://www.dl.begellhouse.com/journals/708ae68d64b17c52,30efbbbf6e2caad6,39c463f030b2eb80.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0024320505004674
https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0192415X07004709?fbclid=IwAR1MxNxoM4FXFYjZCigXZYyLL9BbuNPqeTO3uPPNYWTj8JCQZ1bqhDODdQ4&
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166354209003258
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijmm.2014.1750
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5052424/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4665029/
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Tyto byliny a medicinální houby jsou speciálně vybrané pro jejich antiviro-

vé vlastnosti, podporu imunitního systému a funkce jednotlivých orgánů, 

které jsou v období onemocnění pod náporem. Užívání musí být systema-

tické, doporučujeme dvojkombinace, které působí synergicky, čímž se 

podstatně zvyšuje účinnost a významně snižují možné kontraindikace.

JAKÉ KOMBINACE POUŽÍVAT?

Pokud si vybereme houby, lze kombinovat dvě mezi sebou libovolně (pří-

klad cordyceps + reishi dohromady), stejně tak lze kombinovat houba 

s echinaceou anebo s ženšenem či rhodiolou pro prohloubení efektu. 

Velmi silný protivirový efekt má kombinace houby s šalvějí  červeno-

kořennou, doporučujeme více pro léčbu než pro prevenci. Naopak pro 

prevenci je výborná kombinace šišáku bajkalského a echinacei. Pokud 

bychom měli hlubší komplikace s plícemi, dušnost a dávení, použijeme 

samotný dangšen, který tyto komplikace silně uvolňuje. Z uvedených by-

lin je možné brát všechny dlouhodobě, tedy i několik měsíců v kuse. Vý-

jimkou je šalvěj červenokořenná, která při dlouhodobém užívání silně 

ovlivňuje cévní systém, proto se bere maximálně měsíc a poté se dělá 

alespoň dva týdny pauza.



03 STRATEGIE

PRO POSÍLENÍ 
ORGANISMU
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JAK NOS A IMUNITA DÁLE SOUVISÍ? 

Kromě celkové energetické úrovně je dalším faktorem 
obranyschopnosti organismu před bakteriálními a viro-
vými onemocněními jistý plyn, produkovaný také prů-
chodem vzduchu nosními dutinami. Tím plynem je oxid 
dusnatý (NO). Oxid dusnatý funguje jako antivirový, an-
timikrobiální a antibakteriální agent.(87) Potenciálně 
snižuje riziko nakažení tím, že pomáhá dýchacím ces-
tám bránit se proti patogenům, které by se nám chtěly 
touto cestou dostat do těla. Pokud vzduch prochází 
nosem (nádech i výdech), tak se produkce NO zvyšuje.
(88) Nos tedy slouží jako přirozený filtr, který nás chrá-
ní před zevními útočníky, a to nejen svými chloupky, ale 
také na biochemické úrovni, pomocí tvorby NO. Asi není 
nutné dodávat, že ústa nemají žádný z těchto ochran-
ných mechanismů, a proto se dýchání ústy nejen v době 
boje s viry říká „nefunkční dechový vzorec”. K tvorbě NO 
dechem se ještě vrátíme, ale teď budeme pokračovat s 
tématem dechu.

DECHEM K IMUNITĚ

NOSNÍ DÝCHÁNÍ PRO LEPŠÍ OCHRANU

Co dále pro sebe v době hrozících virů můžeme udělat? Zásadní při šíře-
ní nákaz, které napadají dýchací ústrojí, je cvičení funkčních dechových 
vzorců (jako protiklad k takzvaným nefunkčním dechovým vzorcům).(84) 
Jeden ze základních funkčních vzorců je nechat vzduch celý den (dvacet 
čtyři hodin) proudit pouze nosem. Nosní dýchání máte možnost cvičit 
u běhu, při práci, na schůzce. Pokud u všech těchto příležitostí dýcháte 
jen nosem (kromě chvil, kdy mluvíte) bude Váš organismus mít více kys-
líku v tkáních (o 10-20%) (85), a tím pádem bude lépe připraven vytvářet 
buněčnou energii. Proč? Také díky vyšší míře oxidu uhličitého (CO2) v 
krvi, který je klíčem pro celý proces přenosu kyslíku z plic přes krev do 
buněk. 

Jak zachází naše tělo s oxidem uhličitým popisuje jev, kterému se po jeho 
objeviteli říká Bohrův efekt.(86) Ten vysvětluje, jak při nižší míře CO2 v 
krvi má kyslík vyšší afinitu (přilnavost) na svůj přenašeč - hemoglobin. 
Výsledkem je to, že se kyslík svého „vozítka” hemoglobinu nechce pustit,  
a tak se nemá možnost v takové míře dostat do cílové stanice - našich 
buněk a jejich elektráren - mitochondrií.  

Díky tomu, že omezujete výdechy ústy, si chráníte dostatečnou míru 
CO2 v krvi, a tím se vytváří lepší prostředí pro okysličení tkání a tvorbu 
buněčné energie ATP (adenosintrifosfát). ATP je pro tělo tím, čím je elek-
třina pro město - je potřeba pro opravdu velkou spoustu procesů (včetně 
těch imunitních), proto se vyplatí dát její tvorbě v těle nejen v současné 
situaci ty nejlepší možné podmínky.  

https://err.ersjournals.com/content/25/141/287
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/bohr-effect
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na zkoumání předtím netrénovaných mladíků. Ti  prošli 
desetidenním tréninkovým protokolem kombinujícím 
intenzivní vystavování se chladu a hyperventilaci s ná-
slednými zádržemi dechu. Dvanácti z těchto mladých 
zdravých mužů byl po deseti dnech tréninku vpraven do 
těla agresivní endotoxin Escherichia coli - stejný, jako v 
předcházejících studiích pouze s Wimem Hofem. Běž-
né reakce organismu u zdravého člověka jsou v těchto 
případech horečky, nevolnost, zvracení, točení hlavy. 
U testované skupiny byly příznaky sledované týmem 
lékařů o polovinu nižší. Chlad a zrychlené dýchání se 
zadržením dechu udělalo s imunitou divy už za deset 
dní.

Hyperventilace je možností, jak se krátkodobě vypořá-
dat s neduhem, který na nás sedl. Nemálo z nás se od 
doby zveřejnění této studie aktivně vyrovnává s vnější-
mi útočníky - patogeny touto aktivní formou. Využíváme 
ji ovšem s rozumem, protože z dlouhodobého hlediska 
hyperventilace produkuje větší množství kyslíkových 
radikálů (ROS, reactive oxygen species), které pak utlu-
mují funkce oxidu uhličitého, který má také chtěné anti-
virové a antibakteriální účinky. Takže všeho s mírou, jak 
také vyzýváme v tomto animovaném videu.  

A teď zpět od stresu zase k uklidnění a oxidu dusnatému. 

HYPERVENTILACE 

Hyperventilace (zrychlené dýchání) nebo její řízená forma (někdy zvaná 
super ventilace) má zásadní účinky na imunitu. Jak nám může pomoci 
zrychlené dýchání s virovou situací? Zrychlené hluboké dýchání Vám 
vylučuje do krevního oběhu stresové hormony. Hyperventilace je stan-
dardně v těle spojená se stavy akutního stresu, například při náhlém po-
noru do ledové vody nebo s přicházejícím záchvatem, panickou atakou 
nebo srdečním záchvatem. Dýchání se v těchto situacích automaticky 
výrazně a nekontrolovatelně zrychluje. 

Když máme hyperventilaci vědomě pod kontrolou (řídíme ji), můžeme ji 
využít jako silný imunomodulátor. Jednou z funkcí stresových hormonů 
je snižování imunity. Proč byste měli chtít snížit imunitu? U pacientů s 
autoimunitními problémy může být přirozená cesta, jak podpořit léčbu. 
Jak nám však pomůže s vnějšími mikro-útočníky? Když chceme odo-
lat vnějším patogenům, které se dostaly do těla, využívá imunita různé 
reakce. Horečka, zvracení, tvorba hlenu a záněty jsou příklady, jak se 
může na viditelné úrovni projevit snaha těla vyrovnat se s agresivním 
útočníkem. Tato reakce může být někdy jaksi přehnaná - jako kdybys-
te na děti, které kradou v obchodě žvýkačky, zavolali zásahovou jed-
notku. Zde se dostáváme k roli stresových hormonů - ty mají možnost 
boj mezi imunitou uklidnit, patogen zneškodnit a imunitu zase uvést 
do stavu mimo akutní nebezpečí. Toto je vysvětlení, které máme z vý-
sledků studie z roku 2014, která pomohla šíření metody Wim Hof.(89) 
Po výzkumech s Wim Hofem, který odolal ve výzkumech díky trénin-
ku a přípravě agresivní bakterii Escherichia coli (zkráceně E. coli) s 
prakticky nulovými reakcemi, se výzkumníci zaměřili na Wimův návrh 

https://www.youtube.com/watch?v=zTPDFMkHvAw
https://www.pnas.org/content/111/20/7379
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Další z postupů biologické meditace je metoda, kterou 

razí Patrick McKeown, autor systému Oxygen Advant-

age. Tím je „pírkový dech”.(91)  Cvičení je jednoduché, 

dáte si pod nos prst a představíte si, že je to pírko, kte-

ré by se plynutím Vašeho dechu nemělo pohnout. Tím 

po chvíli jemného dýchání vytvoříte pocitový stav nedo-

statku vzduchu až „přidušení”. Tento pocit je znamení 

akumulace (hromadění) oxidu uhličitého ve Vašem těle, 

který vám pomáhá okysličit celé tělo a všechny jeho 

buňky. Zároveň se u tohoto procesu můžete soustředit 

na dech, dochází tedy ke zklidnění a koncentraci mysli. I 

takto jednoduchá forma meditace Vám může mimo jiné 

změnit mozek!  V tomto animovaném videu se dozvíte 

více o změně struktury v mozku při praktikování medi-

tace. 

JAK SPOJIT PRODUKCI OXIDU DUSNATÉHO 
A PSYCHOHYGIENU ANEB BIOLOGICKÁ MEDITACE

Ne každý den máme pocit, že nám svítí slunce nad hlavou. Když cítíte, že 

Vám není psychicky dobře, nebo že máte tendence mít černější náladu, 

doporučujeme nehledat vnější příčinu, ale jít do sebe. Jak? Jedna z vel-

mi starých a dnes vědou ověřených technik psychohygieny je takzvaný 

„chanting”, kterému česky říkáme popisně „dlouhý výdech se zvukem”.  

Tato studie ukázala, že vydávání zvuku OM při prodlouženém výdechu 

zvýšilo produkci oxidu dusnatého (NO) 15x. Tedy o 1500%.(90) To je 

opravdu ohromný nárůst této antivirové molekuly. Kromě produkce an-

tivirového NO, má navíc OM chanting vliv na bloudivý nerv (X. kraniální 

nerv, který vede odpočinkovou, parasympatickou nervovou větev nervo-

vého systému) a také zlepšuje HRV (variabilitu srdečního tepu), která je 

s ním neoddělitelně spojena. Opět, když je vaše HRV vyšší a tón bloudi-

vého nervu je dobrý, Váš organismus a nervová soustava dobře připra-

vená vyrovnávat se se stresem (zátěží, také tou biochemickou - virovou a 

bakteriální). Také lépe spíte, kvalitněji regenerujete, dobře trávíte a Vaše 

hormony jsou vyváženější. To je přesně ten biologický základ, který chce-

me mít v době náporu na náš imunitní systém a psychiku.

https://www.youtube.com/watch?v=5E2YNGWQAqE
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12119224
https://codeoflife.cz/biohacking/parasympatikus-a-8-zpusobu-jak-ho-aktivovat/
https://selfhacked.com/blog/32-ways-to-stimulate-your-vagus-nerve-and-all-you-need-to-know-about-it/
https://selfhacked.com/blog/32-ways-to-stimulate-your-vagus-nerve-and-all-you-need-to-know-about-it/
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 Pro přežití nás matka příroda vybavila mechanismy, 
které nám pomáhají to celé zvládnout a po cestě ze-
sílit. Protože jen silný a adaptabilní (přizpůsobivý) or-
ganismus má šanci na přežití. To jsme za dobu naší 
existence (těch celých 250 000 let) skvěle zvládli - to že 
se to povedlo, dokazuje fakt, že jsme teď všichni tady i 
v roce 2020.

Dnes máme v „jeskyních” (tedy domech a bytech) 
ústřední topení nebo dokonce vytápěné podlahy. To ale 
neznamená, že jsme v bezpečí. Naopak. Přílišné pohod-
lí nás jako jednotlivce i jako druh nahlodává a degradu-
je. Srovnejte si, o kolik lépe se cítíte, když se vrátíte ze 
studené sprchy nebo běhu venku, než když hodiny v až 
příliš vytopené místnosti koukáte večer nehybně na TV. 
Doba nás vyzývá, abychom svůj organismus posilova-
li. Základní silou člověka je přizpůsobivost a odolává-
ní nepříznivým podmínkám. Díky tomu my lidé jako 
druh žijeme od severní tundry, přes Saharu, po sava-
ny a pralesy rovníkové Afriky a Asie, od hor Tibetu po 
Karibské nížiny. Díky tomu odoláváme všem nepřízním, 
jako jsou hladomory, epidemie, přírodní katastrofy, kte-
ré byly vždy nedílnou součástí života a údělu člověka.  

CHLADOVÁ TERAPIE

Další skvělou strategií, jak se hýčkat a dopřát svému tělu více lásky, je 
paradoxně technika, která ze začátku nemusí být příjemná. 

Chladová terapie znamená posilování organismu pomocí jedné z nej-
starších přírodních sil. Zvedáním závaží, běháním a dalšími  fitness ak-
tivitami se stává Vaše tělo silnějším a zdravějším. Chladová terapie má 
často ještě hlubší efekty na tělo i myšlení než běžné sportovní aktivity. 
Když se Vaše tělo vyrovnává s chladným prostředím, dává impulzy 
k posílení Vaší nervové soustavy, vyrovnání hormonálního systému, 
regulaci imunity (posiluje ji nebo naopak vyvažuje) a produkci látek 
soustředění, pozitivního myšlení a dobré nálady. 
 

PROČ MÁ CHLAD NA NÁŠ ORGANISMUS TAK SILNÉ PO-
ZITIVNÍ ÚČINKY? 

Po většinu času existence lidského druhu nám byla zima. Celou dobu 
našeho vývoje (asi 250 000 let) jsme se jako biologický druh museli 
se zimou vyrovnávat. Pokud jste byli někdy v létě v jeskyni, tak víte, že 
je tam celkem zima, i když je venku teplo. Jen si představte, jak je tam v 
zimě. Zima byla s našimi předky všude. Pokud jste někdy kempovali, té-
měř v jakémkoliv ročním období, tak si představte, že nemáte možnost 
si vzít izolující termotriko a po pár dnech se vrátit do vyhřáté místnos-
ti. Posledních tepelně „luxusních” desítek let naší moderní civilizace je 
jen malé promile (ani ne desetina procenta) z celkové existence druhu 
Homo sapiens. 
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Co nás v tom všem drží nad vodou? Mechanismu našeho přizpůsobení 
na stresor se říká hormeze. 

Vystihuje ji rovnice „malá dávka = velké přizpůsobení” nebo lidové po-
řekadlo: „co tě nezabije, to tě posílí”. 

O co při hormezi jde? O přirozené posílení organismu pomocí malé 
výzvy - dávky některé formy stresu. Pozitivní, hormetický eustress, 
jak jej dnes chápeme, nám může způsobit zima, horko, fyzická námaha 
půsty nebo dokonce některé byliny. Jak vidíte, většinu z těchto stresorů 
v tomto ebooku popisujeme. Chceme náš organismus udělat silněj-
ší, odolnější a zdravější v každé době. Mikro dávkami stresoru zajistí-
me, že až přijde stres ve větším měřítku (nedostatek potravy, chemický 
stres, pandemie, velká fyzická námaha), tak se s nimi organismus lépe 
vyrovná - a přežije.  
 

 Celkově jedinec, který má silný organismus, je méně 
náchylný k jakémukoliv onemocnění. Zdravý, silný or-
ganismus, který je i uvnitř v dobré kondici, je těžší naka-
zit zvnějšku. A když už něčím nakažený je, tak se s pa-
togeny lépe vyrovná. 

„Ve zdravém těle zdravý duch”, praví pořekadlo. Chlad 
nám pomáhá s obojím. Má silné antidepresivní účinky, 
také díky produkci látek jako jsou noradrenalin, dopa-
min a endorfiny.  

https://codeoflife.cz/biohacking/co-je-to-hormeze/
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LEDOVÁ SPRCHA NA HLAVU

Hlava má vysokou koncentraci nervových zakončení. 
Můžete ji otužovat se skvělými účinky stejně jako zby-
tek těla. Opatrné otužování hlavy Vám dodá více ener-
gie a zbytku těla další impuls být odolnější. Umývání 
obličeje a hlavy ledovou vodou používají někteří lidé 
(dokonce i v důchodovém věku) na prevenci a léčbu 
nachlazení.

NATÍRÁNÍ SE LEDOVOU KOSTKOU 

Led je koncentrovaná zima. Můžete se jím potřít na ja-
kékoliv části těla jako mýdlem. Použijte buď ledovou 
tříšť (jako v sauně), nebo velkou ledovou kostku, kterou 
si vyrobíte ve formičce v mrazáku doma nebo v kance-
láři. Natírat si doporučujeme hlavně velké svalové sku-
piny a horní část těla (hrudník, ramena, záda), kde sídlí 
hnědý tuk.  

JAK SE MÁM CHLADU VYSTAVIT? 

Začněte pomalu. Pokud chlad není Vaše oblíbená doména, tak se ne-
snažte o celotělní ledovou sprchu. Stačí, když si osprchujete tou nejstu-
denější vodou pouze ruce pod lokty (předloktí, zápěstí, dlaně, hřbety 
rukou) po dobu 10 až 40 sekund. Přidejte k nim umytí obličeje - opět tou 
nejstudenější vodou, kterou máte k dispozici. Dál můžete přidat nohy 
pod koleny, které si osprchujete nebo si stoupnete na chvíli do vaničky 
s vodou a ledem. Toto je jeden z nejlepších triků, na studené končetiny. 
Zdá se to být nelogické? Právě naopak! Studené končetiny se potřebují 
prokrvit, a k tomu jim chlad ve výsledku dá skvělý impuls. Tento postup, 
kterému říkáme „ledový kyblík”, je velmi praktická možnost otužování 
pro všechny - od nových zájemců o chladovou terapii až po skalní otu-
žilce. Rozdílem je jen to, kolik ledu si do kyblíku dáte, a jestli tam budete 
20 sekund nebo pět minut. 

Pokud už se otužujete, pokračujte v tom, co děláte. Můžete také vy-
užít některé z dalších forem otužování. Dáte tím svému chladovému 
režimu ozvláštnění a svému tělu další impulz se přizpůsobit:

PROCHÁZKA VENKU S MENŠÍ MÍROU OBLEČENÍ

Pro tuto metodu je ideální „čistá” zima - tedy ne, když fouká vítr, ale když 
je venku nízká a suchá teplota. Kolik? Nízkou teplotou máme na mysli 
pod 5°C, ale už teploty pod 19°C byly ve výzkumech zaznamenány změ-
nou reakcí v organismu.(92) Takovou nižší teplotu si můžete vytvořit 
doma nebo po domluvě s kolegy v kanceláři. Rozhodně v teplotě pod 
19°C také choďte spát, výrazně to zlepší regeneraci Vaší nervové sou-
stavy a to, jak odpočatí se budete ráno cítit.

https://codeoflife.cz/biohacking/zakladni-funkce-hnedeho-tuku/
https://codeoflife.cz/telo/chlad/jak-na-studenou-sprchu/
https://codeoflife.cz/telo/chlad/otuzovani-ve-studene-vode/
https://codeoflife.cz/telo/chlad/otuzovani-ve-studene-vode/
https://www.t-nation.com/training/cold-temps-for-a-hot-body
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Jak už jsme zmínili, vystavování se chladu je taková vnitřní posilovna. V době, kdy jsou posilovny zavřené nebo se do ní z časových nebo 
jiných důvodů nedostanete, Vám může dát skvělou možnost, jak na sobě pracovat. A pokud máte možnost si zasportovat, vystavování se 
chladu je pro Vaše cvičení skvělý partner.

Přečtěte si prosím celý tento seznam a pak zvažte, jestli Vám trocha zimy nebo třasu stojí za tyto účinky. Co vystavování se chladu 
posiluje?

SRDCE A OBĚHOVÝ SYSTÉM

Každý z nás má v těle kolem 100 000 kilometrů 

cév. Díky zúžení krevního řečiště ve stavu chladu 

se při zpětném rozšíření pěkně zevnitř namasí-

rují.  Můžete to pozorovat sami, protože je Vaše 

tělo po otužování růžové nebo červené, neboli 

pěkně prokrvené. V tomto procesu hraje úlohu 

chemikálie norepinefrin, která se podílí na sta-

žení cév, když je ve Vašem okolním prostředí 

chladno. Norepinefrin, který se v chladném pro-

středí produkuje také v mozku, Vám mimo jiné 

pomáhá se soustředit.(93)

NERVY

Jemné telegrafní dráty, které chcete, aby Vám 

dobře sloužily po všechna léta. Nervy mohou 

být také v lepší kondici, stejně jako svaly nebo 

kardiovaskulární systém (srdce a krevní oběh). 

Ať už cvičíte jógu, běháte nebo zvedáte zátěže, 

nervy jsou tělesný systém, který Vám pomáhá 

se uvolnit (fyzicky i psychicky) anebo se naopak 

napnout a generovat sílu. Že nervy mohou de-

generovat a slábnout dokazují také statistiky 

neurodegenerativních onemocnění.(94)

MOZEK

Rozdělili jsme nervy a mozek do dvou položek, 

ačkoliv spolu nerozlučně souvisí. Chladové pod-

mínky stimulují vylučování bílkovin studeného 

šoku (cold shock protein) a RBM3, který do této 

kategorie patří. Tato bílkovina pomáhá opravo-

vat mozek u pokusných myší. My lidé ji máme 

také a může nám pomáhat opravovat neurony 

v mozku.(95) To je dobrá zpráva nejen pro lidi 

ohrožené neurodegenerativními onemocněními, 

ale také pro jako prevence pro nás všechny, kteří 

víme, že stav mozku je pro každého z nás zásad-

ní faktor životního fungování.

https://www.foundmyfitness.com/reports/cold-stress.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6459001/
https://www.foundmyfitness.com/reports/cold-stress.pdf
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POZVEDÁ NÁLADU

V době nenadálých a nepohodlných situací, ať 
už osobních, rodinných nebo globálních Vám 
chlad pomáhá zlepšit náladu vylučováním 
neurotransmiterů norepinefrinu a dopaminu, 

které zlepší Vaši náladu a chuť být aktivní.(97) 
Intenzivní vystavování se chladu může i z osob-
ní zkušenosti mnoha z nás výrazně zvednout 
náladu nebo pomoci odolávat depresivním 

sklonům. Na toto téma existuje nemálo studií.(98)

ČISTÍ TĚLO

Z osobní zkušenosti můžete poznat, že Vám 

ranní studená sprcha v době přerušovaného 

půstu pomáhá déle nejíst (o přínosech přerušo-

vaného půstu nejen v době virové píšeme v další 

kapitole). Dokonce si nemusíte dávat ledovku na 

celé tělo, jednoduše stačí, když ledový proud za-

sáhne jen ruce a nohy. Vědecké studie potvrzují, 

jak chlad pomáhá čistit tělo, také díky vylučo-

vání adiponektinu. Ten podněcuje zánik nepo-

třebných nebo škodlivých buněk v těle (tomuto 

procesu se říká apoptóza). Chlad v jisté intenzitě 

byl schopen za dvě hodiny zvýšit produkci adi-

ponektinu o 62%. (96)

ENDORFINY
Tlumí bolest. Fyzickou i mentální. Tenhle bod 

nepodceňujte hlavně v době, kdy Vám není hej 

nebo sedíte zavření doma, místo abyste mohli vy-

razit ven nebo mezi lidi. Chlad pomohl a pomáhá 

mnohým z nás z hodně smutných, temných louží. 

Endorfiny skvěle doplňují funkci noradranalinu a 

podporují dobrou náladu a soustředění.(97)(98)

SVALY A TUK A RŮSTOVÉ HORMONY 

Ať už se považujete za atleta nebo vůbec ne, 
vystavování se chladu Vám pomůže mít méně 
bílého tuku a více aktivní svalové hmoty. Pod-
poruje tvorbu růstového hormonu a aktivuje 
hnědý tuk, který má přezdívku „tuk, který pálí 

(bílý) tuk.”

https://www.foundmyfitness.com/reports/cold-stress.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1799325
https://www.t-nation.com/training/cold-temps-for-a-hot-body
https://www.foundmyfitness.com/reports/cold-stress.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1799325
https://codeoflife.cz/biohacking/jak-chlad-pomaha-na-hubnuti/
https://codeoflife.cz/biohacking/jak-chlad-pomaha-na-hubnuti/
https://codeoflife.cz/biohacking/zakladni-funkce-hnedeho-tuku/


63

03
 S

TR
A

TE
G

IE

w
w
w
.c
od

eo
fli
fe
.c
z

Dřepy pro maximalizaci některých svých benefitů potře-
bují zátěž, aby byly doopravdy těžké. Tady to nechceme 
komplikovat. Nenáročný častý pohyb v průběhu celého 
dne Vám aktivuje svaly, zrychlí srdeční tep a frekvenci 
dechu, a je skvělou strategií pro prožití dlouhého, fy-
zicky i psychicky zdravého života, což bylo prokázáno 
i jako jeden z faktorů dlouhověkosti v tzv. „modrých 
zónách“.(102)

V době psaní tohoto e-booku, 03/2020, řešíme karan-
ténu a omezení pohybu. Ať už tyto řádky čtete kdyko-
liv, využijte tuto dobu k tvorbě nových zvyků, které Vás 
budou provázet do dalších měsíců a let. Závěrem této 
části je dobré zmínit, že když využijete čas krize k osob-
nímu růstu, vše se Vám bohatě vrátí. 

Vybrat si kromě dřepů můžete další cvičení, jako kliky, 
přítahy na hrazdě, TRX, kruhy, prkno (deska, plank). 
Dělejte přes den ovšem maximálně dva cviky naráz, 
vždy jen jednu sérii v dané pauze (například při té práci 
na PC). Tohle cvičení Vás povzbudí mentálně i fyzicky a 
zároveň neunaví. 

„Život je pohyb”, říká se. A je to pravda. Pohyb u dětí je 
nezbytný k vývoji mozku, a i u nás dospělých má znač-
ný vliv na naše fungování, ať už je slunný den nebo se 
stahují mraky.

FYZICKÝ POHYB ANEB LÁSKA K TĚLU

V době, kdy není tolik možností aktivit (fitcentrum, sauna), je klíčové 
zůstat fyzicky aktivní. Ať už se do veřejného zařízení fitness typu nedo-
stanete, protože je zrovna vyhlášen výjimečný stav, nebo prostě nemáte 
tolik času, pomůže Vám klasické přísloví kalisteniky (posilování převáž-
ně s vlastní vahou), které říká: „žádná tělocvična = žádný problém”. 

Naučte se dělat kvalitní dřepy a dejte si s rodinou nebo sousedy výzvu! 
Pokaždé, když projdete kolem určitého místa v domě nebo bytě, udělejte 
5-20 dřepů. Stejně tak je můžete využít jako aktivní odpočinek od práce 
na PC nebo sledování zpráv. Dřepy namáhají nohy a jsou více kloubo-
vým komplexním cvičením. Stará moudrost i moderní věda pozoruje, 
že proces biologického stárnutí se projevuje zrychleným úbytkem svalů 
(tzv. sarkopenie).(99) Nohy hrají v prevenci a zamezení sarkopenie zá-
sadní roli - souvisí totiž se svalovou hmotou celého těla (lidé, kteří se 
snaží o cílený nárůst svalové hmoty vědí, že pokud se ve svém snažení 
nezaměří na nohy, tak ani další části těla nebudou mít tendenci příliš 
růst).(100) Navíc hrají nohy v rámci fyzických cvičení klíčovou roli v 
péči o testosteron a růstový hormon (GH, growth hormone), které jsou 
důležité nejen pro péči o Vaši svalovou hmotu (což se odráží také v 
prevenci stárnutí a dobré fyzické kondici), ale také v udržení zdravých 
sexuálních funkcí (opět, známka biologického mládí a síly organismu). 
V neposlední řadě má testosteron značný vliv na Vaše chování a nála-
du. To se týká mužů, stejně jako žen! Dámy, máte „velkého T” (testoste-
ronu) průměrně 10-30x méně než muži, to ovšem neznamená, že Vaše 
správná hladina testosteronu pro Vaše fyzické i emoční fungování není 
klíčová. Naopak.(101)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1799325
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4066461/
https://www.t-nation.com/workouts/testosterone-advantage-training
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TVOŘÍ SE NOVÉ ELEKTRÁRNY BUNĚK (MITOCHONDRIE) 

Máte tedy dobrý základ mít více energie, být zdravější 

a lépe se cítit. Co v čase míru vytvoříte, v čase boje jako 

když najdete. Nikdy nevíte, kdy se Vám v rodinném nebo 

pracovním nasazení bude více energie hodit. A když při-

jde epidemie, tak máte další výhodu proti virům. Proce-

su tvorby nových “mitáčů” (tedy mitochondrií) říkáme 

mitochondiální biogeneze. Jeden z otců biohackingu v 

USA, Dave Asprey na ně klade velký důraz a věnuje se 

jim ve svých knihách  a podcastech.   

CO KONKRÉTNĚ DĚLÁ ČASTÝ POHYB S NAŠÍM BIO 
SYSTÉMEM?

PROKRVUJE A OKYSLIČUJE TĚLO

Díky tomu máte více energie (budou lépe pracovat Vaše mitochondrie - 

elektrárny buněk). Prokrvení je esenciální pro mozek i pohlavní orgány. 

Obě tyto části těla (a nejen ty) potěší, že se pravidelně přes den pohy-

bujete.

POMÁHÁ PRODUKCI NO (OXIDU DUSNATÉHO)

Ano, to je ta antivirová molekula. Kromě potravin, které podporují jeho 

tvorbu, se můžete opřít právě o cvičení. NO se tvoří také třením krve o 

epiteliální buňky, kterými jsou vystlané cévy. Stačí zrychlit proudění 

krve (cvičením nebo třeba studenou sprchou!) a ejhle - více NO je tady. 

Nebudeme tady biochemicky popisovat jeho zásadní roli pro náš orga-

nismus, pouze připomínáme, jak jsme zde již zmínili, že tři pánové lé-

kaři za objevení jeho účinků pro kardiovaskulární systém dostali v roce 

1998 Nobelovu cenu. Jeden z nich, Dr. Ignarro, napsal o praktickém plá-

nu, podporujícím tvorbu NO celou knihu.(103)

https://codeoflife.cz/biohacking/2-tipy-na-zvyseni-dlouhodobe-energie-a-snizeni-unavy/
https://www.goodreads.com/en/book/show/43801612-super-human
https://www.youtube.com/watch?v=Rhz77yThW9k
https://www.bluezones.com/2018/01/what-exercise-best-happy-healthy-life/
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Nástroje proti stresu

Ať už jsme nemocní nebo si chceme vybudovat silnou 

imunitu, je skvělé se zaměřit na naši schopnost snižovat 

stres. Tím se urychlí i schopnost organismu vypořádat se 

se zdravotní krizí, jelikož imunita nebude stresem limito-

vána. Nejsnadnější cesta, jak podpořit imunitní systém v 

jeho fungování, je přes uklidnění autonomního nervového 

systému, který řídí výše zmíněný mozkový kmen. Zkrát-

ka když využijeme nástroje, které nám dává vlastní tělo a 

pozornost, zapínáme tím jeden celý regenerační systém 

zvaný parasympatikus. Když je parasympatikus zapnutý, 

tělo se opravuje, čistí mozek od toxických látek a trénuje 

v brzlíku a lymfatických tkáních nové imunitní buňky a 

imunitní mediátory, které budou připravené do akce.(105)

MEDITACE, MINDFULNESS A IMUNITA

Jak už jsme zmínili v první části knihy, významným faktorem, jak dob-

ře je naše tělo schopno se vypořádat se zdravotní krizí, je i schopnost 

efektivně zvládat chronický stres. 

Proč se o chronický stres zajímat?

Stres hraje výraznou roli v tom, jakou hladinu zánětu máme v těle, jak 

kvalitně naše imunita pracuje a jak rychle je tělo schopné se uzdravit a 

vypořádat s infekcí. Jenže jako společnost máme dlouhodobě zvýšené 

hladiny stresu, a tudíž i naše zdraví se pohybuje na tenkém ledě. A když 

se do toho všeho přimíchá nějaká nemoc a spousta negativních infor-

mací kolem, našemu uzdravení to nijak neprospěje, ba naopak.(104) 

Šíření virových onemocnění je obecně spojováno s dost netradičním 

fungováním člověka. Málo energie, sociální izolace, starost o vlastní 

zdraví, to vše přispívá k hromadění dalšího stresu. A proto je důležité 

se o svůj stres umět kvalitně starat a vytvořit si vlastní nárazníky pro 

krizové situace. 

https://psycnet.apa.org/buy/2004-15935-004
https://www.bookdepository.com/No-More-Heart-Disease-Louis-Ignarro/9780312335823


66

03
 S

TR
A

TE
G

IE

w
w
w
.c
od

eo
fli
fe
.c
zS ČÍM NÁM PARASYMPATIKUS POMŮŽE?

KLIDOVÝ STAV

SNÍŽENÍ ÚZKOSTI 

SNÍŽENÍ STRESU

EFEKTIVNĚJŠÍ ODBOURÁVÁNÍ 
TOXICKÝCH LÁTEK

LEPŠÍ FUNGOVÁNÍ 
IMUNITNÍHO SYSTÉMU

LEPŠÍ ZPRACOVÁNÍ 
JÍDLA A VÍCE ENERGIE 
PRO MOZEK SE SVALY

EMOČNĚ STABILNÍ A Z
ODPOVĚDNÁ KOMUNIKACE
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2) Plynulé výdechy a krabicový dech 

Výdechy, alespoň dvakrát delší než nádechy, aktivují para-

sympatikus a navozují klidnější stav organismu. Když se k 

táhlému výdechu přidá ještě táhlý zvuk, aktivuje se navíc 

ještě tzv. Phranický nerv, který propojuje mozkový kmen s 

bránicí a oboustranně ovlivňuje hloubku dechu směrem ke 

klidnějšímu stavu.(107)

NÁSTROJE PRO SNÍŽENÍ STRESU

Jak už jsme zmínili v první části knihy, významným faktorem, jak dob-

ře je naše tělo schopno se vypořádat se zdravotní krizí, je i schopnost 

efektivně zvládat chronický stres. 

1) Dech nosem, namísto ústy

Když vzduch prochází přes vlásky a úzké trubičky nosního ústrojí, vel-
ké částečky z ovzduší se zachytávají a projdou jen ty malé a samot-
ný vzduch. Do plic tak projde kyslík značně pročištěn, zvlhčen a ohřát 
nosními sliznicemi. To pomáhá eliminovat velké množství patogenů, 
včetně virových partikulí z vnějšího prostředí. 

Další věcí je, že při dýchání nosem se stimuluje produkce již několikrát 
zmiňovaného oxidu dusnatého (NO), který pomáhá prokrvit tkáně a 
mozek, uvolnit a roztáhnout plíce, a také působí antimikrobiálně proti 
cizorodým patogenům v těle. Abychom z takového efektu těžili na ma-
ximum, můžeme do stravy přidat červenou řepu, rukolu nebo suplemen-
tovat citrulin s argininem, které jsou prekurzory pro NO.(106)

https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccm.153.2.8564139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24944034
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losti, budoucnosti, nebo na nějakém jiném místě. Tohle je 
přesně to, co se začne dít i Vám. Mysl se za chvíli dosta-
ne někam úplně jinam a v tuto chvíli nastává ten důležitý 
moment. Moment uvědomění a navrácení mysli zpět do 
přítomnosti. Když tento proces budeme trénovat pravidel-
ně, náš mozek si bude moct vytvořit návyk. A to se hodí ze-
jména v krizových situacích, kdy nám hrozí zvýšené hladiny 
stresu. Ze studií se také ukazuje, že celý proces napomáhá 
imunitnímu systému, ale také spánku a schopnosti se kva-
litně a rychle dostat do fáze klidu.(108)(109) Stačí si tak 
na několik minut denně sednout a pozorovat svou mysl. 
Nebo si pustit vedenou meditaci.

4) Jóga Nidra

Přeci jen máte pocit, že Vám nejde meditovat samotným? 
Naštěstí jsou tu i vedené techniky a při jedné z nich můžete 
i ležet, protože se jí přezdívá mimo jiné i spánková jóga! 
Jedná se o jedno relaxační dechové cvičení, které netrvá 
více jak 20-30 minut. Odkaz na meditaci v angličtině na-
jdete níže.(110) 

PRVNÍ POMOC PRO UKLIDNĚNÍ:

KRABICOVÝ DECH AMERICKÝCH SPECIÁLNÍCH JEDNOTEK: 

Dýcháme do čtverce, 4x4x4x4 nejméně 2 minuty.

• 4 sekundy nádech

• 4 sekundy zádrž

• 4 sekundy výdech

• 4 sekundy zádrž

• Opakování dalších cyklů  

3) Meditace a mindfulness

Nejefektivnější nástroj pro posílení těla i mysli. Meditace je o navracení 
pozornosti do přítomného momentu. K věcem, které jsou opravdu reál-
né a důležité. V dnešní době, kdy naši pozornost rozhodí každá informa-
ce na internetu, tak funguje jako filtr, který pročistí mysl od zbytečných 
stresujících myšlenek na budoucnost, minulost, povinnosti či neduhy. 
Zkrátka je to trénink uvědomování si přítomného momentu.

A jak na to? V meditaci nejde o to vypínat mysl a nemít myšlenky. Jde 
o to, že pouze pozorujeme proces, kterým naše mysl prochází. Je to pro 
nás zpočátku nepřirozené, protože to téměř nikdy neděláme. Nejsme 
zvyklí do tohoto procesu nezasahovat, jen ho nechat být a všímat si 
přítomného okamžiku. Obvykle naše mysl neustále někde lítá – v minu-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3099099/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4940234/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4407465/
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b) Vypnutí Feedu - pomocí rozšíření pro prohlížeč „Face-
book Feed Eradicator” se stane, že zmizí všechny pří-
spěvky ze zdi na facebooku. Nestane se, že by se pak mo-
zek svezl na vlně závislosti na novinkách, a vyčerpával tak 
svou vůli. Tuto aplikaci lze na určitý čas vypnout a „dáv-
kovat” si tak nové informace, ale nebýt jimi bombardován 
celý den. 

c) Denní návyk - ve složitých obdobích, jako je toto, je přece 
jen třeba nějak čerpat nové informace o aktuální situaci. 
Dopoledne si tak můžeme vyhradit čas pro pročtení „novi-
nek”, abychom nezahlcovali pozornost zbytečně celý den 
a nenarušili tím další režimy svého těla.

d) Udělej z telefonu cihlu - nekoukej do displeje večer a 
ráno a v momentech, kdy by ti přítomnost telefonu mohla 
škodit a rozptylovat pozornost. Jednoduchým krokem za-
pni telefon do režimu letadlo a udělej z něj tak cihlu. 

DIGITÁLNÍ HYGIENA

Samostatnou kapitolou je celý digitální svět, ze kterého čerpáme nej-
více informací. Ovšem právě tam jsme nejvíce zranitelní, protože nás 
neustále bombardují senzacechtivé titulky, katastrofy a strach. Sto-
jíme-li těmto informacím čelem, nedá se téměř vůbec nijak zabránit 
zvýšeným hladinám stresu. Jsme tak evolučně nastaveni. Ale můžeme 
pro svou pozornost vytvořit takové prostředí, abychom ji chránili a byli i 
nadále schopni i v těžkých časech racionálně a zodpovědně uvažovat, 
aby nás to nezničilo zevnitř.  Tomu pomůžeme „digitálními bezpečný-
mi zónami” a vytvořením filtru informací tak, abychom nové informace 
konzumovali cíleně a s vědomím na plné obrátky. 

Nástroje digitální hygieny: 

a) Udělej z telefonu „bezpečnou zónu“ - telefon je první minové pole, na 
které naše pozornost šlape. Můžeme pomoct tím, že jí usnadníme po-
hyb po obrazovce, aby nebyla stimulována lákavými faktory. Na telefo-
nu lze například vypnout v nastavení veškeré notifikace ze sociálních 
sítí, aby naše kapsa nevibrovala každých 5 minut. U iPhonu lze nastavit 
„šedou obrazovku“ a eliminovat lákavost a vliv barev. Dalším krokem je 
samotné rozvržení aplikací, kdy na hlavní stránce jsou ty nejpotřebnější. 
Facebook, Instagram a další z této kategorie pak mohou být „schovány“ 
ve složce, abychom museli vykonat několik kroků k jejich spuštění a 
mohli se v procesu zeptat sami sebe: „Vážně se sem nyní chci podívat?“
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Spánek je možná nejdůležitějším pilířem pro dobré zdraví i imunitní sys-
tém. Nezáleží jen na tom, jak dlouho spíme, ale i jak kvalitně spíme. 
Tomu dopomůže i nastavit si správně svůj večerní režim a prostředí, ve 
kterém usínáme. Zlepšit spánek a podpořit naši imunitu nám tak pomů-

že už několik málo drobných krůčků.

a) Aplikace f.lux a blokování modrého světla - na telefonu i mobilu je 
večer základní blokovat modré světlo, které aktivuje náš organismus 
a škodí spánku. Večer je tak dobré myslet na barvy okolního světla a 
mít na paměti, že nejlepší je svět vidět tak, jako bychom se dívali do 
červeného plamene u ohně. Jako nástroje poslouží modré světlo blo-
kující brýle, aplikace f.lux, noční režim na telefonu, solná lampa, svíčka, 
zkrátka vystavovat večer oči „teplým” oranžovým barvám. 

b) Tma a klid  - pro hluboký spánek a regeneraci jsou hlavní opravdová 
tma a klid. To znamená vypnout zbytečná světla, kontrolky, svítidla, 
která ač se nám zdají banální, organismus dokáží vyhodit z rovnová-
hy. Ideální je také černými závěsy zabránit i běžným světlům z ulice. 

Nejmenší komplexita a maximální užitek. Výše zmíněné techniky a ná-
stroje dokáží vytvořit ideální podmínky pro odpočinek a snížit hladiny 
dlouhodobě zvýšeného stresu. A to je hlavní pro udržení silné imunity, 
boj s virem a udržení klidné racionální mysli. 
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Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) z 56,9 milionů úmrtí 
na celém světě v roce 2016 byla více než polovina (54 %) způsobena 
10 nejčastějšími chorobami, mezi nimiž jsou kardiovaskulární nemo-
ci, rakovina či cukrovka, kterým jako lidstvo do značné míry můžeme 
předejít.(111) Zároveň jsme si v knize několikrát ukázali, proč je přeru-
šovaný půst důležitý nejen z hlediska dlouhověkosti, ale právě i během 
virového období.

Přerušované půstování je efektivní strategií pro budování odolnosti 
proti patogenům.(112) Má schopnost ovlivňovat antioxidant glutathi-
on, mistra obrany a autofagii, o kterých jsme psali v předchozích kapito-
lách. Ty náš organismus ochraňují proti bakteriálním zánětům. Nechrá-
ní nás před viry jako takovými, nicméně může být velice užitečný jako 
prevence.(113) Pokud je však člověk už virem infikovaný, pak je situace 
komplexnější.  

Přerušovaný půst je strategie, při které se střídají fáze půstu a fáze jíd-
la. U žen a mužů se protokoly mění. Pokud jste žena, pak přerušovaný 
půst nedoporučujeme dělat během fáze menstruace. Ideální je se mě-
řit a pozorovat, experimentovat sama se sebou, ale nedržet přerušova-
ný půst dlouhodobě každý den.

Kalorický příjem se u této metody nemění. Nicméně je třeba dbát na 
dostatečný příjem tekutin. Můžete si klidně dát i neslazený čaj či kávu. 
Ze začátku můžete pocítit větší únavu, ale časem se tělo adaptuje, a 
naopak budete mít energie více. 

TYPICKÉ PROTOKOLY PŘERUŠOVANÉHO PŮSTU:

ŽENY: 14/10

Držení půstu po dobu 14 hodin a jíst jídlo během deseti 
hodinového okna.

MUŽI: 16/8

Držení půstu po dobu 16 hodin a jíst jídlo během os-
mihodinového okna.

Neexistuje správný návod, který je platný pro všechny. 
Každý z nás má jiné tělo a jiný život. Biohacking je prá-
vě o tom, abychom převzali odpovědnost za své zdraví a 
stali se svým vlastním badatelem a experimentátorem. 

TEMNÁ STRÁNKA PŮSTU
Nesmíme zapomenout na temnou stránku půstu. Půs-
tovat může být pro někoho také zcela nevhodné. Napří-
klad pokud máte dlouhodobě vážné zdravotní problémy. 
Někteří lidé se mohou adaptovat velmi rychle, některým 
lidem to však může trvat déle. Každý z nás je jiný. Pokud 
dvacet let jíme pětkrát a vícekrát denně, od probuzení 
do ulehnutí, tak to bude pro naše tělo velká změna. Je 
třeba postupovat pomalu a vnímat svoje tělo. 
Pokud máte jakékoliv pochybnosti o svém zdravotním 
stavu, pak doporučujeme nejdříve se poradit se svým 
lékařem. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831986/
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29086496
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Následující recepty zmiňujeme z toho důvodu, že jsou velice dostupné, lehké na výrobu a zároveň jsou vysoce efektivní v posílení 
lidského organismu v době virové pandemie.

ZÁZVOROVÝ SHOT 

S KURKUMOU A MEDEM

Suroviny: kousek zázvoru – zhruba 5-10 cm ko-

řene, kurkuma 1 PL, med 1 PL, 500 ml vody

Postup: dáme vařit vodu a do ní vložíme najem-

no nakrájený zázvor a kurkumu. Vaříme 10-15 

minut, poté scedíme a osladíme medem. Pijeme 

pomalu 1 až 2 x denně.

Účinky: podporuje obranyschopnost těla, har-

monizuje imunitu, usnadňuje vykašlávání, snižu-

je zánět, působí proti překyselení, zahřívá, deto-

xikuje, působí proti migréně, bolesti, snižuje LDL 

cholesterol.

VODA S CITRONEM ČI 

JABLEČNÝM OCTEM

Suroviny: ½ citronu, anebo 1 PL jablečného 

octa, 250 ml vody

Postup: do sklenice s vodou vymačkáme citron, 

anebo smícháme PL jablečného octa. Pijeme 

každé ráno a večer před usnutím.

Účinky: podporuje hubnutí, elixír mládí, antibak-

teriální účinky, vyrovnává PH v krvi, zabíjí nežá-

doucí bakterie, kvasinky, snižuje cholesterol, zá-

něty, zdroj vitamínu C.

KOPŘIVOVÝ ČAJ

Suroviny: kopřivy, nejlépe čerstvě nasbírané na 

čistém místě, popřípadě sušené listy

Postup: na přípravu čaje použijeme 1 hrnek ko-

přiv a 2 hrnky vody. U sušených listů pak ½ hrnku 

listů a 2 hrnky vody, uvaříme z toho čaj. Pijeme 

2x až 3x denně po dobu jednoho až tří měsíců.

Účinky: tento nápoj se pije již po tisíce let, pro 

své blahodárné účinky na posílení organismu. 

Odplavuje toxiny, škodlivé bakterie, čistí močo-

vé cesty, cévní systém, snižuje zánět, hladinu 

cukru v krvi, pomáhá proti překyselení, obsahuje 

polyfenoly, které aktivně bojují proti zánětlivým 

onemocněním jako cukrovka, obezita, rakovina.
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FERMENTOVANÝ NÁPOJ 

KOMBUCHA A KYSANÉ ZELÍ

Kombucha je fermentovaný nápoj, který je boha-

tý na tělu prospěšné bakterie, které chrání náš 

vnitřní mikrobiom. Zdravá mikroflóra ve střevech 

nás pak chrání proti virům z okolí.

Postup: můžete koupit ve zdravých výživách i 

specializovaných prodejnách či si doma vyrobit 

sami. Pijte 200 ml Kombuchy denně po dobu 2 

týdnů.

KYSANÉ ZELÍ

Tradiční potravina s velkým přínosem pro naše 

zdraví právě díky bakteriím, které vznikají při 

mléčném kvašení.

Postup: můžeme vyrobit domácí nebo koupit v 

obchodech.

Účinky: výborný zdroj vitamínu C, vitamíny sku-

piny B, K, hořčíku, mědi, zinku a dalších. Aktivně 

bojuje proti únavě, posiluje imunitu, tvorbu krve a 

hormonů, snižuje krevní tlak, bojuje proti únavě, 

aktivuje funkci střev na vylučování toxinů.
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V době krize krásně vidíme, jak jsme všichni součástí jednoho celku, jednoho celého eko-
systému planety Země. Moderní způsob života způsobuje, že žijeme v době blahobytu, který 
nás vzdaluje od prostředí, které nám bylo původně přirozené. Žijeme v domech, kde je neu-
stálý přísun tepla, máme plnou ledničku jídla z celého světa a můžeme velmi levně cestovat 
po celé planetě. Tato doba blahobytu je úžasná, nicméně nám způsobuje nerovnováhu mezi 
tím, co je pro nás přirozené a tím, co naopak ještě není.
 
Jako společnost se nyní nacházíme v době, kdy je potřeba, abychom jako celek spolupra-
covali. Je nutné, aby každý z nás převzal míru zodpovědnosti za své zdraví, za emoce a in-
formace, které šíříme či naopak nešíříme dál. Není to jen o nás jako jednotlivcích, ale o nás 
jako celku.

Nejlepší způsob, jak se chránit proti novým patogenům, můžeme najít prostřednictvím 
vyvážení základních stavebních kamenů našeho života:

·    kultivace klidného nastavení mysli

·    snižování stresu přes různé techniky

·    vyšší smysl a individuální filosofie

·    posilování vztahů

·    dodržování bezpečnostních pravidel celé hry

·    zdravý a kvalitní spánek

·    komplexní a zdravá strava

·    dodržování pravidelného fyzického cvičení

·    snížené užívání alkoholu, cigaret, drog, cukru a průmyslově zpracovaných potravin

·    pozitivní výhled do budoucna

Posilit svůj organismus dlouhodo-
bě je však něco jiného, než bojovat 
proti jednotlivým virům. Tuto knihu 
jsme psali spíše obecně, abyste se 
k ní mohli vracet. Co se týče aktuál-
ního viru SARS-Cov-2, je toho ještě 
spousta co nevíme. Vlastně toho 
víme méně, než více. Proto jestli Vás 
tento vir napadne, pak berte tohoto 
průvodce jen jako inspiraci, nikoliv 
jako léčivo. Situace se neustále vyvíjí 
a je už teď velmi komplexní. V době, 
kdy probíhá pandemie, máme všich-
ni skvělou příležitost pro svůj růst a 
změnu či upevnění našeho životního 
stylu. Máme příležitost investovat 
svůj čas do věcí, na které jsme nemě-
li čas, ať už je to forma seberozvoje, 
posilování organismu či celkového 
stavu svého těla a mysli.
Pokud jste člověk, který má klidný 
mindset, přebírá zodpovědnost za 
své emoce, zdraví a celkový stav, pak 
nám všem prosím buďte inspirací.

Kdo jiný, když ne my.

Kdy jindy, když ne teď.
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Rozhovory s odborníky v angličtině:

Michael Osterholm

Mezinárodně uznávaný odborník na epide-
miologii infekčních nemocí v podcastu Joe 

Rogana (Joe Rogan Experience #1439)

Matt Cook, Matt Dawson, & Michael Mallin

Přední odborníci na funkční medicínu pro 
podcast Bena Greengielda (Ben Greenfield 

Fitness)

Samuel Veissière 

Antropolog a odborník na kognitivní vědy v 
podcastu Dave Aspreyho (Buletproof Radio)

Rebel Wisdom

Platforma s odborníky na utváření smyslu 
ve světě. Jak se v tom všem vyznat a pohy-

bovat.

Biohackers Flu Guide

E-book, který vytvořila skupinka biohacke-
rů z Finska, nás inspiroval k tomu vytvořit 

jeden takový pro Českou republiku. 

Biohacking meetup COVID-19

Skvělé video, které vytvořil Juraj Bednar z 
Paralelní Polis na Slovensku.

https://www.youtube.com/watch?v=E3URhJx0NSw
https://www.youtube.com/watch?v=E3URhJx0NSw
https://bengreenfieldfitness.com/podcast/how-to-improve-immune-system/
https://blog.daveasprey.com/samuel-veissiere-674/
https://www.youtube.com/watch?v=uKDWmKL7xCk
https://landing.biohackingbook.com/fluguide
https://bengreenfieldfitness.com/podcast/how-to-improve-immune-system/
https://blog.daveasprey.com/samuel-veissiere-674/
https://www.youtube.com/watch?v=uKDWmKL7xCk
https://landing.biohackingbook.com/fluguide
https://juraj.bednar.io/talk/2020/03/24/biohacking-meetup-covid-skillshare-boj-so-stresom/
https://juraj.bednar.io/talk/2020/03/24/biohacking-meetup-covid-skillshare-boj-so-stresom/
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DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK 

Ebook i všechny webináře jsou ZDARMA, ale i vy můžete naši práci ocenit 
dobrovolným příspěvkem.

Peníze věnujeme mladým lékařům na podporu prevence a vzdělání pro zlepšení 
imunity našich obyvatel skrze nadaci Loono.cz, která je zaštítěna 1. lékářskou 
fakultou Univezity Karlovy.

2601795215/2010 - transparentní účet

Děkujeme za dobrovolný příspěvek.

http://Loono.cz
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2601795215
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CO NABÍZÍME

WORKSHOP
DÝCHEJ VĚDOMĚ PRO VÍCE ENERGIE

PRAHA
26.09.2020
24.10.2020

WORKSHOP  
CHLADOVÁ TERAPIE 

PRAHA
19.09.2020
10.10.2020
14.11.2020
12.12.2020

https://codeoflife.cz/nase-programy/dychej-vedome-pro-vice-energie/
https://codeoflife.cz/nase-programy/dychej-vedome-pro-vice-energie/
https://codeoflife.cz/nase-programy/dychej-vedome-pro-vice-energie/
https://codeoflife.cz/nase-programy/dychej-vedome-pro-vice-energie/
https://codeoflife.cz/nase-programy/dychej-vedome-pro-vice-energie/
https://codeoflife.cz/nase-programy/dychej-vedome-pro-vice-energie/
https://codeoflife.cz/nase-programy/bud-aktivni-a-imunni-diky-chladu/
https://codeoflife.cz/nase-programy/bud-aktivni-a-imunni-diky-chladu/
https://codeoflife.cz/nase-programy/bud-aktivni-a-imunni-diky-chladu/
https://codeoflife.cz/nase-programy/bud-aktivni-a-imunni-diky-chladu/
https://codeoflife.cz/nase-programy/bud-aktivni-a-imunni-diky-chladu/
https://codeoflife.cz/nase-programy/bud-aktivni-a-imunni-diky-chladu/
https://codeoflife.cz/nase-programy/bud-aktivni-a-imunni-diky-chladu/
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CO NABÍZÍME

BIOHACKING KEMP
DECHU, CHLADU & MINDFULNESS

OŘECHOVÝ DVŮR U PÍSKU
4. – 7.2. 2021

BIOHACKING TÚRA 
„LEDOVÁ EXPEDICE SNĚŽKA“

 SNĚŽKA
03. - 06.12. 2020
21. - 24.01. 2021
25. - 28.03. 2021

https://codeoflife.cz/nase-programy/kemp-dechu-chladu-mindfulness/
https://codeoflife.cz/nase-programy/kemp-dechu-chladu-mindfulness/
https://codeoflife.cz/nase-programy/kemp-dechu-chladu-mindfulness/
https://codeoflife.cz/nase-programy/kemp-dechu-chladu-mindfulness/
https://codeoflife.cz/nase-programy/kemp-dechu-chladu-mindfulness/
https://codeoflife.cz/nase-programy/ledova-expedice/
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