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OPTIMALIZACE IMUNITNÍHO SYSTÉMU

• Jelikož nejlepší obrana je 
silná obrana, je důležité 
udržovat svůj imunitní 
systém co nejsilnější, a to 
jak během pandemie 
COVID-19, tak i kdykoliv, 
kdy probíhá nějaká virová 
epidemie. 

• Dodržováním uvedených 
tipů pro posílení imunity 
není zaručeno, že 
neonemocníte. Můžete však 
snížit své riziko 
onemocnění a 
minimalizovat dopad, jaký 
na vás případná nákaza 
bude mít.



SPÁNEK

• Udělejte ze spánku prioritu. 
Většina lidí nespí dostatečně. 
Pokud budete spát i jen 
o hodinu méně, než je 
doporučováno, můžete snížit 
efektivitu svého imunitního 
systému až o 50 %.1,2,3

• Doporučení: Dopřejte si 7-9 hodin 
spánku každou noc (dospělí).

• Tipy: Vypněte všechny elektronické obrazovky už 
hodinu před odebráním se ke spánku. Před spaním 
snižte míru stresu pomocí relaxačních technik. 
Horká vana nebo sprcha může také pomoci. Snažte 
se dodržovat stejný spánkový režim i během 
víkendů a svátků.



VODA

• Udržujte se dobře hydratovaní. Každá buňka 
v našem těle ke správnému fungování 
potřebuje vodu, k přijímání kyslíku a výživy i 
k odstraňování toxinů. Pití čisté vody pomáhá 
tlumit nadměrný zánět a pomáhá udržet 
imunitní systém v rovnováze a při síle.4,5,6,7

• Doporučení: Pijte 6-8 sklenic čisté vody 
denně. Cvičení a horké, vlhké prostředí může 
vaši potřebu vody zvyšovat.

• Tipy: Vypijte 1-2 sklenice vody do 30 minut od 
ranního probuzení.



POHYB

• Hýbejte se, ale nepřehánějte to. Třicet 
až šedesát minut svižné chůze, jízdy na 
kole nebo plavání skoro každý den 
zlepší fungování vaší imunity.8,9,10 Silové 
cvičení se závažím nebo odporové 
cvičení je také důležité, zejména s 
přibývajícím věkem.11 Vyvarujte se 
cvičení až do okamžiku vyčerpání.

• Doporučení: 30 minut svižné chůze 5 až 
7 dní v týdnu.

• Tipy: Chůze je pro většinu lidí tím 
nejlepším cvičením, jelikož je nízko 
nárazová a může být vykonávána téměř 
kdekoliv.



PO JÍDLE

• Lehká fyzická aktivita po jídle přesune glukózu 
z krevního řečiště do buněk, což sníží vaše 
hladiny krevního cukru. Toto je důležité 
zejména pro lidi s cukrovkou. Vysoká hladina 
cukru v krvi může snížit imunitní reakce těla a 
zesílit zánět v cévách.12,13 Lidé s cukrovkou, 
vysokým krevním tlakem, srdečním 
onemocněním a/nebo obezitou mají vyšší 
riziko komplikací při onemocnění COVID-19.

• Doporučení: Vyjděte si do 30 minut po každém 
jídle na procházku v délce 10-15 minut, nebo si 
vyberte jinou lehkou fyzickou aktivitu.



ČERSTVÝ VZDUCH

• Choďte každý den ven. Venkovní 
vzduch má vyšší koncentrace kyslíku a 
dalších prospěšných složek (výjimkou 
jsou silně znečištěná města). Výzkum 
ukazuje, že pobyt venku už na 20 
minut denně zvyšuje úroveň vitality a 
posiluje imunitní systém.14

• Doporučení: Vyhraďte si alespoň 20 
minut každý den na pobyt venku, 
nejlépe v zeleni. Nabijte se energií!



HLUBOKÉ DÝCHÁNÍ

• Většina lidí se nadechuje jen krátce a povrchně, což může vést k 
úzkostem a sníženému množství energie. Povrchní dýchání 
dovoluje NK buňkám shlukovat se v cévách na spodku plic. 
Hluboké dýchání dokáže snížit stres, dodat energii a posílit 
imunitní systém. Hluboké dýchání přivádí kyslík do spodních 
částí plic a přesouvá bílé krvinky a NK buňky do krevního řečiště, 
kde mohou svou práci vykonávat lépe.15

• Doporučení: Nadechujte se zhluboka a kontrolovaně, 
vyzkoušejte tento postup: Pohodlně a vzpřímeně se usaďte, 
narovnejte páteř. Pomalu se nadechujte přes nos a naplňte celou 
kapacitu plic, počítejte u toho do čtyř. Zadržte dech při počítání 
do šesti. Vydechujte pomalu skrze ústa a počítejte u toho do 
osmi. Zopakujte 4-6x.

• Tip: Znakem hlubokého dýchaní je, že se vám břicho pohybuje 
více než hrudník. Praktikujte dechová cvičení pro hluboký dech 
několikrát denně.



ZVLÁDÁNÍ STRESU
• Každý ve svém životě potřebuje určité množství stresu, aby se dále 

cítil aktivní, kreativní a nabitý energií. Nicméně vysoké hladiny 
stresu nebo chronický stres potlačují imunitní systém a představují 
zvýšení rizika nakažení virovou infekcí, jako je nachlazení nebo 
chřipka. 

• Zjistěte, co je pro vás největším zdrojem stresu a pátrejte po účinných 
řešeních, jak stres omezit. Tato řešení pak pravidelně praktikujte. Pro 
rychlou úlevu můžete vyzkoušet některé z následujících tipů.16,17,18

• Hluboké dýchání – viz doporučení.

• Protažení těla - směrem nahoru k obloze i směrem dolů k zemi.

• Krátké pohoupání, například v houpacím křesle, pomáhá vyvážit 
primární stresový systém.

• Postupné uvolňování svalů – začněte u chodidel. Vždy nejprve 
zatněte svalovou skupinu, držte 10-15 vteřin, a poté svaly uvolněte. 
Systematicky postupujte nahoru přes všechny svalové skupiny těla.



SLUNEČNÍ SVIT

• Sluneční paprsky nejen umožňují 
tvorbu vitamínu D, který 
přirozeně posiluje náš imunitní 
systém, ale také povzbuzují T-
lymfocyty v těle, které hrají 
klíčovou roli v naší imunitě.19

Trávení času venku na slunci 
během dne může zlepšit váš 
noční spánek i odolnost 
imunitního systému.

• Doporučení: Snažte se denně 10-
20 minut vystavovat slunečním 
paprskům. Nepřežeňte to a 
nespalte se.



CHODIDLA V TEPLE

• Studie ukazují, že studená chodidla 
dělají člověka náchylnějším k 
nachlazení. Studená chodidla 
dokonce mohou oslabit imunitní 
systém.20

• Doporučení: Udržujte svá chodidla v 
teple, zejména za chladnějšího počasí.

• Tip: Obzvláště přínosné může být 
zahřát si chodidla na noc, aby se vám 
lépe spalo.



STŘÍDAVÉ SPRCHY

• Sprchování střídavě horkou a studenou 
vodou, jinak také kontrastní hydroterapie, 
dokáže dobře prokrvit tělo, posílit imunitní 
systém a urychlit léčení.21,22

• Doporučení: Každý den si dopřejte 
jednoduchou kontrastní sprchu. Začněte 
obvyklou teplou sprchou. Poté zvyšte teplotu 
vody na hranici vaší tolerance, ale nespalte se. 
Otočte se pod sprchou tak, aby vám voda 
nahřála hrudník i záda. Po 3-5 minutách 
horké vody teplotu snižte na studenou a 
vydržte 30-60 vteřin. Pak se osušte a oblečte 
jako obvykle.



PRAKTIKOVÁNÍ VÍRY

• Studie ukazují, že lidé, kteří věří v Boha 
a každý týden navštěvují bohoslužby, 
mají silnější imunitní systém a žijí déle 
než ti, kteří tak nečiní.23,24

• Doporučení: Každý den si najděte čas 
pro spojení s Bohem skrze modlitbu, 
čtení Písma Svatého nebo inspirativních 
knih. Účastněte se každý týden 
bohoslužby s vaší věřící komunitou.



VDĚČNOST

• „Buďte vděční“ se může zdát jen jako hezká fráze, ale 
studie ukazují, že pocit vděčnosti spouští vyplavování 
prospěšných hormonů, které nám pomáhají cítit se 
šťastnější a zároveň regulují funkci imunitního 
systému.25,26

• Doporučení: Vypěstujte si denní návyk vyjadřování 
vděčnosti ostatním lidem i Bohu. Jeden odborník na 
vděčnost navrhuje věnovat denně 15 minut sepsání 
událostí, vztahů nebo zkušeností, za které jste vděční. 
Když toto cvičení uděláte během hodiny předcházející 
spánku, pocítíte příznivý účinek na váš noční spánek.27



Výživa a doplňky stravy



OVOCE A ZELENINA

• Jezte hojně čerstvé nebo mražené 
ovoce a zeleninu. Obsahují mnoho 
antioxidantů, vlákniny a 
esenciálních živin pro optimální 
funkci vašeho imunitního 
systému.28

• Doporučení: Jezte nejméně 5-9 
porcí ovoce a zeleniny každý den.

• Tip: Silně omezte příjem 
zpracovaných potravin a dbejte na 
přísun čerstvého ovoce a zeleniny.



FAZOLE A ČOČKA

• Fazole a čočka pomáhají udržovat 
imunitní systém v kondici zlepšováním 
stavu vaší střevní mikroflóry 
(společenství mikroorganismů žijící v 
trávicím traktu; mnoho z nich prospívá 
zdraví). Dbejte na to, abyste ve svém 
jídelníčku měli každý den fazole nebo 
čočku.29

• Doporučení: Snězte nejméně půl šálku 
fazolí nebo čočky každý den.



BYLINKY A KOŘENÍ

• Bylinky a koření jako česnek, kurkuma, 
zázvor, oregano a sladká paprika (koření, 
které není pikantní) mohou pomoci tělu 
s bojem proti infekcím. Přidávejte je do 
každého pokrmu každý den, posílíte tak 
svůj imunitní systém.30,31,32,33

• Doporučení: Kdykoliv je to možné, 
přidávejte si do jídla čerstvé bylinky a 
koření, včetně česneku, kurkumy, 
zázvoru, oregana a sladké papriky.



SELEN

• Stopový minerál selen může pomoci chránit imunitní 
systém před škodlivými mutacemi virů.34,35

• Doporučení: Denně snězte 1-2 para ořechy, abyste 
dosáhli doporučené denní dávky selenu (DDD). DDD 
pro muže i ženy je 55 mikrogramů denně. Typický para 
ořech obsahuje zhruba 90 mikrogramů selenu. 
Celozrnné obiloviny a celá semínka také obvykle 
obsahují významné množství tohoto důležitého 
minerálu.



CUKR

• Vyvarujte se cukru, včetně toho 
již přidaného do zpracovaných 
potravin. Vysoký příjem cukru 
potlačuje imunitní odezvu těla.36

• Doporučení: Omezte nebo zcela 
vyřaďte rafinované cukry ze 
stravy. Čtěte etikety. Pátrejte po 
skrytých cukrech končících na 
„óza“ (sacharóza, glukóza, 
fruktóza atd.). 



VITAMÍN D

• Většina z nás má nedostatek vitamínu D. Ve skutečnosti se 
jedná o hormon nezbytný pro správné fungování imunity, 
který může mj. také pomáhat regulovat zánětlivé reakce, 
snižovat riziko prožití cytokinové bouře při onemocnění 
COVID-19 i jiných nakažlivých nemocech. 

• Nejprve si nechejte hladiny vitamínu D změřit. Poté je 
můžete „spravit“ pomocí doplňků stravy, pokud máte déčka 
nedostatek. Vaše krevní hladiny vitamínu D by měly být co 
nejblíže optimálním hodnotám, které jsou podle řady 
odborníků v rozpětí 75-150 nmol/l.37,38,39

• Doporučení: Dospělí lidé by měli zvážit denní užívání 1 000 
až 4 000 IU vitamínu D z doplňků stravy.



N-ACETYLCYSTEIN (NAC)

• NAC vzniká z aminokyseliny L-cysteinu. Pomáhá 
posilovat buněčné hladiny glutathionu. Glutathion je 
silný „doma vyrobený“ antioxidant vašeho těla, který 
pomáhá podporovat imunitní systém. NAC prokázal 
schopnost potlačit replikaci viru a zmírnit zánět v 
plicních buňkách. NAC je na seznamu léčivých 
přípravků Světové zdravotnické organizace zvaném 
Model List of Essential Medicines.40,41

• Doporučení: Užívejte 600 mg jednou denně.



ZINEK

• Stopový prvek zinek hraje důležitou roli v rozvoji a funkci 
buněk imunitního systému. Pomáhá imunitnímu systému 
bránit nás před útočícími viry a bakteriemi.42 Zinek se běžně 
vyskytuje v celé řadě celistvých rostlinných potravin.

• Doporučení: Jezte spoustu nezpracovaných rostlinných 
potravin, abyste si zajistili dostatečný přísun zinku. 
Luštěniny, ořechy a semena jsou dobrými zdroji zinku. Jak 
lidé stárnou, obvykle jim začne zinek chybět. Takže lidé nad 
50 let věku by měli zvážit užívání doplňku stravy se zinkem. 
Institute od Medicine a National Institutes of Health 
uvádějí, že 40 mg zinku denně je horní hranice bezpečného 
denního příjmu.43,44



MELATONIN

• Melatonin je hormon vyráběný vašim tělem. Mnoho lidí 
jej zná jako látku pomáhající s kvalitou spánku. 
Melatonin je však také přírodní antioxidant s 
protivirovou a protizánětlivou aktivitou. Jak stárneme, 
naše těla produkují melatoninu stále méně a méně. 
Výzkum naznačuje, že doplňky stravy s melatoninem 
mohou, zejména u starších dospělých osob, pomoci 
posílit imunitní obranu proti virům.45,46

• Doporučení: Zejména u starších lidí může být vhodné, 
aby užívali 2-3 mg melatoninu zhruba 30 minut před 
spánkem. Pomůže jim to posílit imunitní systém.
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