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Pokračování ze str. 1
„Nedochází zde k přirozenému proce- 
su čistění, patřičné ionizaci a někdy 
mohou být naopak původem alergenů, 
které chronicky nemocným mohou pa-
radoxně uškodit“ uzavírá prim. Zmrzlá. 
Společně s Akademií věd ČR a Ma- 
sarykovou univerzitou nyní usilují na  
Ministerstvu zdravotnictví o grantovou 
podporu pro výzkum speleoterapie. No- 
vá léčebna v Ostrově u Macochy projde 
kolaudací 8. prosince, rezervační sys-
tém spustí už na podzim letošního roku. 
 Vliv jeskynního prostředí na respi-
rační choroby je podle přednosty Klini-
ky nemocí plicních a tuberkulózy FN 
Brno prim. doc. MUDr. Milana Sovy 
nepopiratelný. „Za posledních 50 let 
významně stoupl výskyt astmatu a aler-
gií. Mezi teorie, proč se tak děje, patří 

kromě znečištěného prostředí i to, že 
děti vyrůstají ve sterilním prostředí, ne-
vytvářejí si přirozené protilátky, a jsou 
tak hypersenzitivní na vnější podněty. 
Chronická respirační onemocnění typu 
astma atp. jsou často důsledkem ne- 
podchycených alergií v dětství. Coko-
liv, co pomůže posílit schopnost organi-
smu s vlivy prostředí bojovat a vyhnout 
se tak pozdějším dopadům na respirač-
ní systém, vítáme“ doplňuje doc. Sova  
s tím, že by bylo zajímavé prozkoumat 
vliv jeskynního prostředí na stav post-
covidových pacientů, kteří se stále po-
týkají s dechovými potížemi.
 Počet dětí s astmatem, alergiemi či 
atopickým ekzémem stále roste, nemo-
cemi v Česku trpí statisíce z nich. Jen  
s atopickým ekzémem se potýká až  
20 % školních dětí, s alergiemi asi 30 % 

a s astmatem 10 %. Příčin je několik – 
kromě horšího životního prostředí, 
oslabená imunita, větší citlivost na aler-
geny, či nezdravý životní styl. Kromě 
klasických léčebných metod pomáhá 
dětem v boji s chorobami právě dlouho-
dobý pobyt v jeskyni. Jedinečné pro-
středí, které v jeskyni panuje, umí po- 
sílit imunitu, a děti pak lépe čelí jak své 
nemoci, tak infektům. Zájem rodičů  
o tuto formu terapie tak prudce roste. 
„Dětí s nejrůznějšími alergiemi, ato- 
pickým ekzémem, poruchami imunity 
a na to navazujícími chronickými sta- 
vy neustále přibývá. Kromě negativ-
ních dopadů zevního prostředí, či stre-
su, ovlivňuje rostoucí čísla také to, že 
děti byly kvůli covidu poslední dva 
roky izolované. Přibrzdilo se tak jejich 
přirozené promořování v dětských ko-

Dětí s alergiemi či astmatem přibývá, pomáhá jim jeskyně
lektivech. Když se pak pravidla uvolni-
la, potýkali jsme se s vlnou respiračních 
infektů, z nichž se některé bohužel opa-
kují a děti prochází z jednoho infektu 
do druhého několik měsíců po sobě“ 
říká MUDr. Ilona Hülleová, předsed-
kyně Sdružení praktických lékařů pro 
děti a dorost ČR. „Pro takto nemocné 
děti máme k dispozici řadu léků, ale 
ideální je léčba komplexní. Se speleote-
rapií máme výborné zkušenosti. Aby 
byl efekt dlouhodobý, je třeba, aby se 
pobyt v jeskyních pravidelně opakoval. 
To někdy naráží na plnou kapacitu zaří-
zení, která tuto péči poskytují, a také na 
ochotu a schopnost rodičů malých dětí 
na několikatýdenní pobyty jezdit,“ po-
pisuje MUDr. Hülleová. 
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