
 

 

 

 

 

 

 

Průvodce pro ženy, které volí změnu stravy a životního stylu 

namísto syntetických léků. 

 

Emma Hradecká 
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Zdravím vás! 

Jmenuji se Emma a mám endometriózu a 

adenomyózu. Bojuji s nimi už od 12 let, kdy jsem 

dostala první menstruaci a poprvé jsem omdlela 

bolestí. Nemám lékařské vzdělání, díky přístupu 

k anglicky psané literatuře a díky vlastní zvídavosti a 

experimentování mě cesta přivedla až k tomu, že 

jsem díky vysokonutriční protizánětlivé stravě a 

změně životního stylu dokázala překonat a porazit 

řadu nepříjemných příznaků nemoci (a s velkou pravděpodobností i vedlejších účinků 

dlouhodobého braní antikoncepce). Abych informace, motivaci a naději přinesla 

ostatním, založila jsem blog GoodVibesHuntress.com (který teď najdete na 

EmmaHradecka.net) a také uzavřenou Facebookovou diskuzní skupinu Good Vibes – 

Pozitivní přístup k uzdravování, jejímž cílem je poskytnout konstruktivní prostor 

k výměně zkušeností. 

Tento průvodce je v podstatě vyvrcholením mnoha let usilovné práce a jeho cílem jsou 

dvě věci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Za prvé, informovat vás o nemoci a o možnosti 

zvládat ji pomocí změny stravy a životního 

stylu. 

▪ Za druhé, poskytnout vám základní (i když 

rozsáhlé) zdroje v podobě další literatury, 

odkazů na mé podrobnější články na blogu či na 

produkty, které se mi osvědčily (aniž bych na 

dané firmy měla jakékoliv vazby). 

https://www.emmahradecka.net/
http://www.facebook.com/groups/GoodVibesSkupina/
http://www.facebook.com/groups/GoodVibesSkupina/


3 

 

V ruce držíte aktualizované vydání z června 2019. Přepracovala jsem v něm především 

kapitolu o potravinových doplňcích, o kterých jsem za další dva roky mé ozdravné 

cesty nasbírala spoustu nových poznatků, a udělala si v nich víc jasno. Doplnila jsem 

v ní také afiliační odkazy (fialovou barvou) na konkrétní výrobky, které mám 

vyzkoušené a jsem s nimi spokojená. Pro některé z vás budou odkazy inspirací pro to, 

jak si najít vlastní řešení, pro jiné budou znamenat jednodušší život bez zbytečného 

dohledávání a kontroly ingrediencí. Můžete si přečíst můj článek o tom, jak doplňky a 

další neobvyklé ingredience a knihy nakupuju. Najdete ho pod názvem Mé oblíbené 

knihy a produkty. 

Dále jsem v průvodci aktualizovala odkazy na mé články na blogu (odkazy jsou 

barevně označené a podtržené). Za poslední roky jich opět pár přibylo a byla by škoda, 

kdybych vás na ně neupozornila. Blog je stále pouze mým koníčkem a není výdělečný, 

přesto pro vás snad bude představovat užitečný zdroj informací. 

Doufám, že vám průvodce přinese motivaci a naději na větší kvalitu života, a snad se 

uvidíme na mé Facebookové stránce či v mé uzavřené diskuzní skupině. Jednou za čas 

také pořádám setkání v Praze s názvem Pokec u čaje, kde si neformálně pokecáme o 

všem, co nás baví, trápí a zajímá. Sledujte prosím svůj email, pokud jste se přihlásila 

k newsletteru, nebo Facebook. 

 

 

 

https://www.emmahradecka.net/post/me-oblibene-knihy-a-produkty
https://www.emmahradecka.net/post/me-oblibene-knihy-a-produkty
https://www.facebook.com/pg/goodvibeshuntress/events/
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Jste strůjcem vlastního zdraví – což je dobrá zpráva! 

 

Někdy žena tuší, že má endometriózu, celá léta. Jindy ji diagnóza naprosto zaskočí. 

V tomto průvodci jsem sepsala hlavní body mé úspěšné strategie. V podstatě to, co 

bych si přála, aby mi někdo řekl před dvaceti lety. 

Můžeme říci, že stojíte (stejně jako já) před následující volbou: Buď budete věřit 

pouze lékařům a přijmete jejich „léčbu“, která spočívá s největší pravděpodobností 

v hormonální terapii (a tím myslím i antikoncepci) a laparoskopické operaci. Anebo 

vezmete odpovědnost za své zdraví do vlastních rukou, o nemoci se maximálně 

informujete (pomůže vám s tím tento průvodce) a napřete své síly do změny stravy 

a životního stylu (třeba navíc k navrhované konvenční léčbě). 

To druhé jsem udělala já. Po mnohaletém užívání antikoncepce jsem začala mít tak 

velké problémy, že mé tělo absolutně ztratilo toleranci a dalo mi najevo, že takto už to 

dál nepůjde. Díky hledání řešení potravinových nesnášenlivostí a řady souvisejících 

problémů jsem si (konečně) uvědomila, že lidský organismus je tak složitý celek, že 

endometrióza s mými alergiemi, vyrážkami, zažívacími problémy, únavou a nadváhou 

souvisí. Díky změně stravy a životního stylu se mi podařilo zmírnit a postupně zcela 

vyřešit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ zažívací obtíže (nadýmání, zácpa, průjmy, křeče, bolesti břicha, 
bolesti žaludku, pálení žáhy), 

✓ závislost na ibuprofenu (zatímco dřív jsem do sebe musela kvůli 
bolesti házet celá platíčka, teď si vystačím s pár prášky během 
menstruace), 

✓ únavu, 
✓ nadváhu, 
✓ častá nachlazení a opary, 
✓ akné, 
✓ vyrážky, 
✓ bolesti hlavy, 
✓ neustálý pocit hladu, 
✓ relativně časté úzkosti. 
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Na následujících stránkách vám poskytnu základní informace o tom, co vlastně 

endometrióza je. Přehledně popíšu základní pravidla vysokonutriční stravy, která mi 

pomohla začít mé tělo uzdravovat a znovu vzkvétat (včetně vhodných potravin). 

Zmíním důležité aspekty životního stylu, které vám mohou pomoci s nemocí účinně 

bojovat. Předložím konkrétní kroky, které můžete udělat okamžitě, a v následujících 

týdnech a měsících. Pro inspiraci vám popíšu další příběhy uzdravování skrz změnu 

stravy a životního stylu. Stručně představím funkční přístup k medicíně. A na závěr 

uvedu seznam dalších zdrojů. 

 

A pak už to bude na vás. Je to vaše cesta ke zdraví. Průvodce můžete dodržovat do 

posledního písmenka (a garantuji vám, že se vám uleví), anebo si z něj vyzobat jen to, 

co je vám sympatické (a uvidíte, jak moc se váš stav zlepší). Nebo vás průvodce jen 

inspiruje k dalšímu hledání informací (třeba proto, že jste spoustu konceptů v něm 

uvedených nikdy neslyšela a nezdají se vám). Důležité je, že po přečtení tohoto 

průvodce budete vědět, že nic není ztraceno a vy jste na začátku dlouhé cesty, v jejímž 

průběhu můžete jen získat. 

 

Přeji vám hodně sil a pozitivní energie do uzdravování! 

Emma H. 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: Tento průvodce neobsahuje žádné lékařské rady a doporučení. 

Veškerá práva vyhrazena ©2019 Emma Hradecká. 

Přečtěte si na blogu: 

Endo… Jak žít s bolestí 

https://www.emmahradecka.net/post/endo-jak-zit-s-bolesti
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Záludná nemoc, která se dá zvládnout 

 

Endometrióza je nemoc, o které se stále moc neví (i když se o ní začíná víc mluvit). Je 
načase, aby tisíce a milióny žen po celém světě měly přístup k informacím a mohly si 
samy vyhodnotit, jak se nejlépe s nemocí poprat. Stejně tak je důležité, aby nemoci a 
strastem s ní spojeným rozuměli i další zúčastnění – partneři, kamarádi, kolegové 
v práci či zaměstnavatelé. 

Ještě než se podíváme na základní informace o endo, ráda bych vám doporučila 
následující zdroje: 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁRNÍ FILM O ENDOMETRIÓZE – Dokumentaristka Shannon Cohn 
sama endometriózou trpí a bojuje s ní již mnoho let. A teď se rozhodla učinit 
další krok směrem ke zvyšování povědomí a o této nemoci natočit 
dokumentární film. Dozvíte se v něm řadu užitečných informací (i když 
spoustu z nich najdete i v tomto průvodci). Ty nejdůležitější z nich jsem pro 

vás sepsala na své stránce Film o endo. 

 

https://www.emmahradecka.net/post/dokumentarni-film-o-endometrioze
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Co je endometrióza 

Endometrióza je systémové zánětlivé onemocnění (možná autoimunitní povahy), 
které postihuje asi 1 z 10 žen, projevuje se především obrovskými bolestmi a je 
jednou z hlavních příčin neplodnosti. Nemoc spočívá v tom, že tkáň vystýlající dělohu 
(endometrium) se nachází na jiných místech v břišní dutině (např. na vaječnících, 
močovém měchýři či střevech, břišní stěně apod.). Tato tkáň se chová stejně jako 
výstelka dělohy: během cyklu postupně zbytňuje a připravuje se na těhotenství, a 
pokud se v ní neuhnízdí oplodněné vajíčko, tkáň se v rámci menstruace rozloží, krvácí 
a snaží se dostat z těla ven. Jelikož se ale endometrium nachází na špatných místech, 
ven z těla se nedostane a v podstatě jen způsobuje extrémně bolestivé vnitřní krvácení, 
které s sebou přináší nezdravý zánět v celé oblasti. 

 

1 Andrew C. Cook. Stop Endometriosis and Pelvic Pain: What Every Woman and Her Doctor Need to Know. Femsana Press, 2012 
2 Tamer Seckin, MD. The Doctor Will See You Now: Recognizing and Treating Endometriosis. Turner Publishing Company, 2016 

KNIHY O ENDOMETRIÓZE – Dr. Andrew S. Cook má s léčbou endometriózy 

více než čtyřicetiletou praxi a napsal knihu s názvem Stop 

Endometriosis and Pelvic Pain: What Every Woman and Her Doctor Need 

to Know1 . Dále nedávno vyšla další kniha s názvem The Doctor Will See 

You Now: Recognizing and Treating Endometriosis2, jejímž autorem je 

Dr. Tamer Seckin. Jsou to dva skvělé zdroje pro všechny, kteří o nemoci 

chtějí vědět co nejvíce. I když vám v tomto průvodci přinesu řadu 

základních informací, obě je opravdu vřele doporučuji. Pro mě osobně 

jsou z nich nejcennější detailní informace o chirurgické léčbě. Autoři v ní 

velmi precizně popisují veškeré modality a možnosti laparoskopických 

operací, včetně možných komplikací. Velmi jsem také ocenila, že oba 

přistupují k nemoci holisticky a kladou velký důraz na „doplňkové“ 

faktory, jako je například strava a životní styl. V této kapitole o 

endometrióze čerpám především z těchto dvou knih. 

https://www.goodvibeshuntress.com/film-o-endo


8 

 

Jak endometrióza vzniká 

Existují dvě hlavní teorie o tom, jak endometrióza vzniká. 

Nejrozšířenější teorií je tzv. teorie retrográdní menstruace. Spočívá v tom, že tkáň 

endometria při menstruaci neputuje pouze vagínou ven z těla, ale dostává se i „zpět“ 

do břišní dutiny skrz vejcovody. Tam se potom uchytí a žije svým vlastním životem. 

Endometriální tkáň může putovat tělem například i žilami či lymfatickým systémem. 

Může se proto objevit například i na plicích, ale dochází k tomu zřídka. 

S touto teorií se pojí také myšlenka, že endometrióza souvisí se špatně fungujícím 

imunitním systémem. Je totiž pravděpodobné, že ke zpětné menstruaci dochází u 

všech žen. Pokud ale imunitní systém dobře funguje, s „vetřelcem“ si poradí a tkáň 

zavčasu zničí. Pokud je imunita narušená, tkáň se usadí a dál se rozrůstá. 

Druhá teorie (coelomic metaplasia theory) spočívá v myšlence, že špatně umístěná 

tkáň je pozůstatkem embryonální tkáně z doby, kde se plod teprve vyvíjel. Dr. Seckin 

uvádí, že tato teorie se potvrdila při autopsiích novorozenců. 

Je možné (a Dr. Seckin uvádí, že i pravděpodobné), že jsou pravdivé obě teorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přečtěte si na blogu: 

Endometrióza je multisystémová nemoc 

50 odstínů bolesti 

Nové poznatky o endometrióze 

 

https://www.emmahradecka.net/post/endometrioza-je-multisystemova-nemoc
https://www.emmahradecka.net/post/endometrioza-je-multisystemova-nemoc
https://www.emmahradecka.net/post/50-odstinu-bolesti
https://www.emmahradecka.net/post/50-odstinu-bolesti
https://www.emmahradecka.net/post/nove-poznatky-o-endometrioze
https://www.emmahradecka.net/post/nove-poznatky-o-endometrioze
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Proč jsou některé ženy k endo náchylnější? 

To, zda budou ženy ke vzniku nemoci náchylnější, je ovlivněno několika faktory. 

Nejdříve sem vstupuje genetika. Je prokázáno, že pokud má endometriózu vaše 

matka nebo sestra, je pravděpodobné, že budete geneticky více náchylná i vy.  

Druhý faktor je epigenetický. Epigenetika je věda o tom, jak se projevují naše geny. 

V dnešní době se již ví, že skutečnost, že má někdo gen například pro endometriózu, 

ještě neznamená, že se u něj nemoc vyvine. Epigenetika se zabývá tím, jaké faktory 

aktivují či deaktivují naše geny (ano, geny se dají i „vypnout“!). Geny jsou často 

aktivovány díky vlivům z okolního prostředí. V případě endometriózy do hry vstupuje 

například nadbytek estrogenů a tzv. xenoestrogeny, environmentální toxiny (produkty 

z ropy jako např. plasty, pesticidy, plísně apod.) či síla imunitní reakce (kterou můžeme 

podpořit stravou a změnou životního stylu). 

 

Jaké jsou komplikace nemoci? 

Jak jsem popsala výše, endometrióza znamená pravidelné vnitřní krvácení – tedy 

obrovské bolesti (i když malá část žen s endometriózou žádné bolesti pociťovat 

nemusí) a zánět. Další komplikace přichází s tím, jak se tkáň postupem času hojí. Jelikož 

předtím krvácela, tkáň se při hojení jizví, tuhne a ztrácí na pružnosti. Další častou 

komplikací jsou tzv. srůsty, kdy endometriální tkáň při hojení zaintegruje i okolní 

tkáně, a orgány (například vaječník a střevo) k sobě přirostou. Toto všechno způsobuje 

další bolesti při výraznějším pohybu či například při sexu. Dále to vede k menší 

pravděpodobnosti otěhotnění, či naopak k větší pravděpodobnosti nebezpečného 

mimoděložního těhotenství. 

 

Diagnóza endometriózy 

Endometrióza se dá s naprostou jistotou diagnostikovat pouze pomocí laparoskopie 

(může se jednat o průzkumnou / diagnostickou laparoskopii, anebo o plnohodnotnou 

laparoskopii s cílem endometriální tkáň odstranit, o tom viz níže). 
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Jako neinvazivní metoda diagnózy se může použít magnetická rezonance (MRI), která 

ovšem může, či nemusí, být úspěšná. Obecně platí, že MRI odhalí hluboce prorostlou 

endometriózu, ale ostatní případy ne. 

Pomocí ultrazvuku se pak dají odhalit endometriální cysty na vaječníku, tzv. 

čokoládové cysty. 

Oba autoři ve své knize zdůrazňují, že vzhledem k tomu, že jsou diagnostické metody 

tak omezené, měl by lékař při diagnóze spoléhat především na symptomy pacientky. 

 

 

 

 

 

 

 

Úspěšná léčba endometriózy 

Já vím, není to moc příjemné čtení a zní to všechno dost černě. Mám ale jednu dobrou 

zprávu: Příznaků endometriózy je možné se zcela zbavit! (Tou špatnou zprávou je, že 

existuje pouze málo specialistů, kteří takto úspěšnou léčbu dokážou nabídnout.) 

Jedinou zatím známou úspěšnou léčbou endometriózy je chirurgická excize (s 

úspěšností 99%). Operace se provádí (ve většině případů) laparoskopicky. Dr. Cook 

uvádí, že se mu osvědčila technika tzv. široké excize (wide excision), díky které 

veškerou endometriální tkáň vyřízne. Dr. Cook ve své knize uvádí dvě úspěšné techniky 

excize – termální excize (thermal excision) či ablativní vaporizace (ablative 

vaporization). Obě tyto techniky vedou podle jeho slov ke stoprocentnímu odstranění 

endometriózy, tzn. že v těle nezůstane žádná endometriální tkáň a nemoc a její projevy 

se již nevrátí. 

Přečtěte si na blogu: 

Učím se naslouchat svému tělu 

7 věcí, které raději neříkat 

 

 

https://www.emmahradecka.net/post/ucim-se-naslouchat-svemu-telu
https://www.emmahradecka.net/post/ucim-se-naslouchat-svemu-telu
https://www.emmahradecka.net/post/7-veci-ktere-radeji-nerikat
https://www.emmahradecka.net/post/7-veci-ktere-radeji-nerikat
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Dr. Seckin hovoří o excizi pomocí studených chirurgických nůžek (cold scissors). Dále 

hovoří o tom, že může být úspěšná i excize za použití laseru, ovšem pouze CO2 laseru, 

jenž používá nízké napětí. Hovoří o úspěšnosti 99% a o maximálním zvýšení kvality 

života pacientky. 

Excize je technicky i časově náročná a vyžaduje velkou míru specializace lékaře a 

celého chirurgického týmu. Dobře provedená operace může trvat v průměru tři až 

čtyři hodiny, ale může se protáhnout například i na osm hodin. Proto je tak důležité 

vyhledat specialistu přímo na chirurgickou excizi endometriózy. 

Pokud lékaři při laparoskopické operaci použijí techniku koagulace (či její podtyp 

kauterizace) a lasery s vysokým napětím, zbytky endometriální tkáně v těle ve většině 

případů zůstanou, nemoc je dále aktivní, tkáň se rozrůstá a nemoc se „vrátí“. 

Na více podrobností o chirurgické léčbě zde není prostor, pokud chcete vědět více, 

vřele doporučuji zmíněné knihy. 

 

 

Přečtěte si na blogu: 

Operace endometriózy 

Přírodní progesteronový krém 

Hladká plavba neexistuje 

 

 

https://www.emmahradecka.net/post/operace-endometriozy-i-dil
https://www.emmahradecka.net/post/operace-endometriozy-i-dil
https://www.emmahradecka.net/post/prirodni-progesteronovy-krem
https://www.emmahradecka.net/post/prirodni-progesteronovy-krem
https://www.emmahradecka.net/post/hladka-plavba-neexistuje
https://www.emmahradecka.net/post/hladka-plavba-neexistuje
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Neuspěšná „léčba“ endometriózy 

Touto podkapitolkou už v podstatě začínáme řešit mýty o endometrióze. Je dost 

pravděpodobné, že jste se setkala s podobným scénářem jako já. Lékař na základě 

příznaků označil „hormonální nerovnováhu“ (pokud jste měla štěstí, zmínil i 

endometriózu)… a doporučil vám antikoncepci s tím, že „se uvidí, jak se to bude 

vyvíjet“. Případně vám rovnou doporučil hormonální léčbu těžšího kalibru, která vám 

v podstatě přivodí hormonální menopauzu (se všemi vedlejšími účinky, a navíc ze dne 

na den). A potom existuje výše zmíněná možnost laparoskopie. 

 

 

 

 

Ve chvíli, kdy hormony přestanete brát, se vám příznaky nemoci opět vrátí. A nejen 

to, mnohdy se po léčbě zjistí, že se nemoc potichu rozšířila. Jak je to možné? Protože 

endometriální tkáň obsahuje vysoké množství estrogenu, který nemoc pohání a vede 

k jejímu dalšímu šíření. A většina antikoncepčních pilulek obsahuje alespoň nějaké 

množství estrogenu. Takže pilulka sice potlačí projevy, vlastně nemoc „schová“, ale 

nemoc se v těle šíří dál. 

O veškerých negativních dopadech antikoncepce zde nebudu hovořit, není zde na to 

prostor. Je už na vás, abyste se o všem informovala a sama se rozhodla. 

Dr. Cook ve své knize uvádí obsáhlou kapitolu o veškerých možnostech hormonální 

léčby.  

 

Endometrióza a těhotenství 

Dalším z klasických mýtů o endometrióze je, že ji vyléčí těhotenství. Není to pravda, 

těhotenství endometriózu NELÉČÍ. Hormonální změny v těhotenství a při kojení 

nemoc opět pouze deaktivují. Potom se příznaky opět vrátí zpět. 

Problém je v tom, že hormony endometriózu NELÉČÍ. 

Hormonální léčba nemoc pouze potlačí, deaktivuje. 
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Dr. Cook ve své knize vysvětluje, že lékaři často doporučují otěhotnění do roka po 

operaci. Ovšem to je také mýtus, platí to možná jen pro špatně provedené operace. 

Pokud je operace provedena správně, šance na otěhotnění se zvýší dlouhodobě, 

protože endometrióza je z těla zcela odstraněna. Dr. Seckin zase ve své knize 

podrobněji rozebírá problematiku endometriózy a IVF. 

Pokud vám váš lékař řekl, že nebudete nikdy moct mít děti, nezoufejte. Z 30% žen 

s endometriózou, které mají potíže s neplodností, jich nakonec polovina otěhotní 

(informace z výše zmíněného dokumentu). 

 

Další mýty o endo 

Začnu jednou pozitivní zprávou: Přesvědčení, že se endo bude bez léčby dále 

rozšiřovat a bolesti zhoršovat, není nutně pravdivé! Pokud se vrhnete do mého 

ozdravného protokolu, výrazně se vám uleví, zatočíte se zánětem, podpoříte svou 

imunitu a budete schopná zase normálně žít. Pokud toto všechno dokážete ještě 

zkombinovat s kvalitní operací, máte vyhráno (anebo alespoň máte jistotu, že jste pro 

sebe a své zdraví udělala maximum). 

Dalších mýtů o endometrióze je hodně a já vám vřele doporučuji podívat se na mou 

stránku k dokumentárnímu filmu, anebo rovnou do zmíněných knih. Zmíním tady už 

jen jeden mýtus, který mi přijde mimořádně závažný: 

 

 

 

 

Tento mýtus se zakládá na přesvědčení, že odstranění vaječníků povede k odstranění 

estrogenu z těla (jak jsme viděli výše, endometrióza je nemoc na estrogenu závislá). 

Bohužel to tak ale nefunguje. V dnešní době se již ví, že estrogen se nachází v samotné 

endometriální tkáni. To znamená, že i když vyoperujete zdroj estrogenu (vaječníky), 

Odstranění vaječníků a/nebo dělohy endometriózu 

NELÉČÍ. 

https://www.emmahradecka.net/post/dokumentarni-film-o-endometrioze
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pokud v dutině břišní endometriální tkáň zůstane, bude si dál produkovat svůj estrogen 

a dál se vesele šířit. 

 

 

Co můžete udělat vy 

Neklesejte na mysli. Endometrióza je sice dost záludná a nepříjemná nemoc, ale 

zvládnout se dá. Věřte mi, byly doby, kdy jsem po nocích brečela do polštáře a přála si, 

aby mě někdo knokautoval a já už nemusela snášet tak velkou bolest. Byly doby, kdy 

jsem si docela zoufala. (Stejně tak jako byly doby, kdy jsem do sebe vesele házela 

ibuprofeny a pak šla na náročnou hodinu do fitka nebo na pařbu s kamarády.) Ale 

všechno se to změnilo. Poslední téměř tři roky mi ukázaly, jak moc se dá nemoc zvládat 

zaměřením na podporu imunitního systému, prevenci a eliminaci zánětu. A za chvíli to 

budete vědět i vy. 

 

Přečtěte si na blogu: 

Bez ibuprofenu 

Autoimunitní teorie lžiček 

Nemoc jsou i obrovské emoce 

https://www.emmahradecka.net/post/bez-ibuprofenu
https://www.emmahradecka.net/post/autoimunitni-teorie-lzicek
https://www.emmahradecka.net/post/autoimunitni-teorie-lzicek
https://www.emmahradecka.net/post/nemoc-jsou-i-obrovske-emoce
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Ozdravný protokol založený na skutečném jídle 

 

 

 

 

 

Toto je mé motto, na němž zakládám svůj přístup. Nejen, že jsem to vyzkoušela sama 

na sobě, ale v poslední době vzniká stále větší množství studií, které toto tvrzení 

podporují. 

Možná jste tomu neunikla – paleo, opravdové jídlo, autoimunitní protokol, 

nízkosacharidová strava, ketogenní dieta, whole food, real food apod.  

Veškerá schopnost našeho organismu uzdravit se stojí a 

padá se stravou. Opravdu platí, že jsme to, co jíme. 
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Všechny tyto přístupy jsem v rámci pátrání, co by mi mohlo nejvíce pomoct, více či 

méně podrobně nastudovala a vyzkoušela sama na sobě. Vybrala jsem z nich to, co mi 

přijde jako skvělý základ pro vás – abyste se mohla začít prakticky okamžitě uzdravovat. 

Při výběru informací do tohoto průvodce jsem ale záměrně dbala na to, abych volila 

pouze to nejzákladnější a nejdůležitější. Chci vám předložit to nejnutnější, a ne vás 

převálcovat obrovským množství informací a přístupů, které mohou, ale nemusí 

fungovat, a které si na sobě stejně budete muset časem vyzkoušet sama. Pokud už se 

některým z výše zmíněných přístupů řídíte, kapitolka o stravování pro vás možná 

nebude dostatečně podrobná. Jednoduše pokračujte v tom, co vám vyhovuje, a 

informace o vašem protokolu čerpejte dál ze svých osvědčených zdrojů. 

(Dovolte mi zde podotknout, že jsem neexperimentovala s vegetariánstvím, a proto se 

k němu nemohu vyjadřovat.) 

Nejdůležitější v tuto chvíli je, že u všech výše zmíněných přístupů můžeme najít několik 

společných jmenovatelů. Za prvé, všechny staví na konzumaci čerstvých, 

nezpracovaných, opravdových potravin a vyhýbají se čemukoliv, co je průmyslově 

zpracováno, s přidanými barvivy, stabilizátory, emulgátory a dalšími toxiny. Všechny 

„povolené“ potraviny mají vysokou nutriční hodnotu, jsou nabité vitamíny, minerály, 

enzymy a stovkami dalších látek z přírody. Za druhé, všechny ze stravy vyřazují 

problematické prozánětlivé potraviny, které nám přináší minimální výživovou 

hodnotu, a zároveň zcela narušují biochemické procesy v těle (v našem případě cukr, 

obiloviny a mléčné výrobky). Za třetí, všechny se zaměřují na podpůrné kroky v podobě 

zdravého přístupu k životnímu stylu. 

 

 
Přečtěte si na blogu: 

Autoimunitní protokol pod lupou 

Protokol Terry Wahlsové 

8 mýtů o paleo 

Hladové hormony 

 

https://www.emmahradecka.net/post/aip-pod-lupou-i-dil
https://www.emmahradecka.net/post/aip-pod-lupou-i-dil
https://www.emmahradecka.net/post/protokol-terry-wahls-i-dil
https://www.emmahradecka.net/post/protokol-terry-wahls-i-dil
https://www.emmahradecka.net/post/8-mytu-o-paleo
https://www.emmahradecka.net/post/8-mytu-o-paleo
https://www.emmahradecka.net/post/hladove-hormony
https://www.emmahradecka.net/post/hladove-hormony


17 

 

Real food, tedy opravdové jídlo 

 

 

 

Ozdravný protokol obsahuje (či povoluje, chcete-li) níže uvedené potraviny. Pokud 

nějaké jídlo či potravinu v protokolu nevidíte, není jeho součástí. U každé z kategorií 

existuje řada nuancí, na které v tomto průvodci není prostor. Zkuste se ale ze začátku 

řídit následujícím jednoduchým pravidlem:   

 

 

 

 

Doporučuji nedostat se zpočátku pod 2000 kalorií denně. (Když budete potřebovat 

2500 nebo 3000 kalorií denně z povolených potravin, dopřejte si je.) 

Toto je jediné pravidlo, kterým chci, abyste se řídila. Pokud vás zajímají podrobnosti, 

pokud potřebujete porozumět tomu, proč tento přístup funguje, pokud se chcete 

dozvědět více o jednotlivých výše zmíněných protokolech, pokud si sama na sobě 

potřebujete více vyzkoušet různé přístupy, určitě můžete! Ale jestli vám to všechno 

přijde příliš složité a zbytečně vás to zatěžuje, držte se toho nejzákladnějšího – tedy 

výše uvedeného pravidla. 

Jezte povolené potraviny kdykoliv budete mít hlad a 

v tak velkém množství, jaké vás zasytí. 
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Podrobnější pravidla pro zvídavé 

 

Pokud na ně máte kapacitu, zde jsou doplňující pravidla. Pokuste se nastavit podíl 

makroživin přibližně tak, aby vám vycházel následující poměr:  

 

 

 

 

 

 

Tento poměr je přístup, který se mi osvědčil (ale který zároveň neustále dolaďuji). 

Různí autoři se v přístupu ke složení makroživin liší, a proto pokud vám tento poměr 

z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, doporučila bych začít tak, že všechny makroživiny 

rozdělíte rovnoměrně do třetin (tedy cca 33%). Toto je mimo jiné přístup, který 

podporuje má oblíbená autorka a badatelka Sarah Ballantyne v nové knize The Paleo 

Principles. Až si nastavíte tento základ, můžete již sama experimentovat s tím, jak 

vysoký podíl bílkovin nebo tuků vám prospívá, a jak nízký podíl sacharidů vám ještě 

dělá dobře. Každopádně platí, že abychom se mohly uzdravit, potřebujeme k životu 

určité množství bílkovin, relativně vysoké množství zdravých tuků a relativně nízké 

množství sacharidů (cukr je totiž mimořádně prozánětlivý a narušuje zdravé procesy 

v těle). Problém je, že na rozdíl od zastánců nízkosacharidové stravy, či dokonce 

ketogenní diety, si nemůžeme jako ženy s endometriózou dovolit zahrávat s příliš 

extrémními přístupy. Je prokázáno, že při snížení sacharidů na méně než 15% příjmu 

kalorií, existuje reálné riziko, že bude narušena naše hormonální činnost, činnost 

nadledvinek a štítné žlázy. Místo toho, abychom tělu pomohly se uzdravit, zatížíme ho 

dalšími problémy. Je také prokázáno, že ultra nízkosacharidová a zároveň vysoko 

proteinová strava může vést k potížím. Při nastavování podílů jsem navíc vycházela 

50% kalorického příjmu ze zdravých tuků, 

25% kalorií z bílkovin, 

25% kalorií ze sacharidů (včetně vlákniny). 

https://www.amazon.com/Paleo-Principles-Step-Step-Delicious-ebook/dp/B0773WNZFB/ref=sr_1_1?keywords=paleo+principles&qid=1557477981&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.com/Paleo-Principles-Step-Step-Delicious-ebook/dp/B0773WNZFB/ref=sr_1_1?keywords=paleo+principles&qid=1557477981&s=gateway&sr=8-1
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z toho, že jste se zatím výživou pravděpodobně nezabývala a že potřebujete určitý čas 

na to, aby si tělo na nový podíl živin zvyklo.  

Podíl živin můžete sledovat pomocí řady programů na webu či aplikací. Mé 

nejoblíbenější stránky jsou www.PaleoTrack.com, které vám počítají i podíl vitamínů a 

minerálů přijatých ze stravy. 

 

Zde je ilustrace, jak aplikace PaleoTrack vypadá: 

 

 

 

 

Po měsíci až dvou přechodu na tuto vysokonutriční protizánětlivou stravu byste se 

nejen měla cítit o 200% lépe, ale navíc tak zajistíte reset organismu, který byl dosud 

(pravděpodobně) zvyklý na zpracované potraviny s mnohem nižší nutriční hodnotou. 

S největší pravděpodobností také zatočíte se svou závislostí na cukr (a možnou 

inzulinovou rezistencí). A dodáte tělu velké množství tolik potřebných vitamínů a 

minerálů. 

http://www.paleotrack.com/
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Cílem je přenastavit tělo a mysl tak, že budete moci postupně ke stravě přistupovat 

intuitivně. Naučíte se číst signály vlastního organismu. Najednou poznáte, že po té či 

oné potravině je vám těžko, pálí vás žáha, bolí vás žaludek, trpíte průjmem, zácpou 

nebo nadýmáním, vyrazí se vám akné nebo vyrážka, hůř spíte, máte větší bolesti anebo 

jste prostě jen mnohem víc unavená. Začnete mít víc chuť na ovoce a zeleninu, nebo 

rybu, nebo kuřecí jatýrka. Tělo si samo začne říkat o potraviny, které potřebuje. To je 

dobře! Tam se potřebujeme dostat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKA: Pokud se už nějakou dobu podle výše zmíněných protokolů 

stravujete a máte vypozorováno, že je pro vás vhodný jiný podíl makroživin 

(např. že vám prospívá nižší podíl sacharidů), dělejte samozřejmě dál to, co 

vám funguje.  

Dejte si prosím jen pozor na to, že dlouhodobá zátěž (např. příliš málo 

sacharidů a/nebo intenzívní tréninky) může chronicky nemocný organismus 

dost rychle vyčerpat a uškodit mu. To se stalo mně na začátku mé cesty, kdy 

jsem se po přechodu na paleo cítila tak skvěle, že jsem zařadila tři vysoce 

intenzívní tréninky týdně a do toho ještě dělala kardio. Pár měsíců jsem se 

cítila jako super žena, ale pak můj organismus naprosto ztratil toleranci, 

musela jsem si dát úplnou pauzu od fyzické aktivity a trvalo mi šest měsíců, 

než jsem se z toho dostala. (Pravděpodobně se jednalo o stav, kterému 

funkční medicína jednu dobu říkala „vyčerpání nadledvinek“. ) 

Momentálně mám například vypozorováno, že je pro mě velmi riskantní 

dostat se pod 20% kalorického příjmu ze sacharidů – začnu mít problém 

s regenerací po jakékoliv fyzické aktivitě a objeví se mi další příznaky, jako 

např. nespavost, zimnice, únava či bolest v okolí štítné žlázy. A tudíž vím, 

že to mému tělu neprospívá. 

Přečtěte si na blogu: 

Tipy na paleo snídaně 

Autoimunitní protokol na cestách 

Endometrióza a AIP 

https://www.emmahradecka.net/post/tipy-na-paleo-snidane
https://www.emmahradecka.net/post/tipy-na-paleo-snidane
https://www.emmahradecka.net/post/autoimunitni-protokol-na-cestach
https://www.emmahradecka.net/post/autoimunitni-protokol-na-cestach
https://www.emmahradecka.net/post/endometrioza-a-autoimunitni-protokol
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Výživná a protizánětlivá cesta ke zdraví 

 

ZELENINA – Zelenina by měla ideálně vždy zabrat dvě třetiny vašeho talíře. Je totiž 

nabitá mraky vitamínů, minerálů a enzymů, které vaše tělo potřebuje pro to, aby se 

začalo uzdravovat. Ujistěte se, že při každém jídle sníte 1/3 talíře zeleniny zelené barvy, 

a další 1/3 barev dalších. Pokud vám syrová zelenina dělá zažívací potíže, začněte 

konzumací zeleniny vařené či na páře. Zkuste jednotlivé druhy co nejvíce střídat, ať si 

zajistíte v jídelníčku rozmanitost. 

 

OVOCE – Ovoce je stejně jako zelenina nabité hromadou prospěšných látek. K jeho 

konzumaci existuje řada přístupů. Většinou všechny upozorňují na to, že je třeba 

konzumaci omezit kvůli obsahu cukru (fruktózy). Já to vidím tak, že pokud splníte 

pravidlo 2/3 zeleniny na talíři, a případně výše zmíněný podíl makroživin, nemusíte už 

nic dál řešit. Pokud se vám nechtějí počítat makra, dejte si limit 2-3 kousky ovoce na 
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den (to je spíš hodně, ale já jsem pro to, abyste tělu živiny dopřávala, ne ubírala, zvlášť 

pokud třeba pravidelně sportujete). 

 

MASO, VEJCE, RYBY, MOŘSKÉ PLODY – Živočišné bílkoviny jsou nezbytnou 

součástí protokolu. Bílkoviny jsou základním stavebním kamenem pro naše buňky a 

pouze živočišné zdroje zajišťují přísun všech esenciálních bílkovin (tzn. že je nutné je 

tělu dodávat ze stravy, protože si je neumí vyrobit samo). Ideálně zkuste zařadit 

živočišnou bílkovinu z kvalitního zdroje ke každému jídlu (pokud ale dodržíte 25% podíl, 

klidně si ji dejte jen 2x denně). Zkuste zařadit také vnitřnosti, jako např. jatýrka, či vývar 

z kostí. Obsahují zpravidla úplně jiný nutriční profil (např. železo či vitamíny B) než 

maso, které jsme zvyklí běžně jíst. Dodáte tak tělu vitamíny a minerály, které běžně 

nedostává. Vývar je v dnešní době považován prakticky za super potravinu, takže jej 

můžete pít každý den. I tady platí, že čím větší rozmanitost, tím lepší. Řada zdrojů o 

endometrióze uvádí doporučení vyvarovat se konzumaci červeného masa. Já jsem ale 

přesvědčená, že je velký rozdíl mezi masem z konvenčních chovů a z malé bio produkce 

a že rozumná konzumace kvalitního bio masa není na škodu. (Více informací o 

kvalitních zdrojích masa najdete níže. Můžete si také přečíst článek Chrise Kressera, 

kde upozorňuje na nedostatky argumentace proti červenému masu.) 

 

ZDRAVÉ TUKY – Naše tělo potřebuje prospěšné tuky. Klidně i 50% našeho 

kalorického příjmu! Oproti dříve propagovanému názoru, že tuky jsou pro nás špatné, 

je teď již jisté, že nejsou (a že za civilizační choroby může naopak nadměrná konzumace 

zpracovaných potravin). Ví se také ale, že nejsou tuky jako tuky. Existuje několik druhů, 

které našemu tělu prospívají. Jsou to živočišné tuky z kvalitních zdrojů (tučné maso 

z kvalitních zdrojů, máslo, sádlo), kokosový olej (ideálně virgin), extra virgin olivový 

olej a ořechové oleje (ideálně také lisované za studena) či avokádový olej. Naopak 

vysoce průmyslově zpracované tuky (slunečnicový, řepkový, kukuřičný olej apod.) 

prochází zpracováním o asi 20 krocích, jsou zahřívány na extrémní teplotu, 

odstřeďovány a dále chemicky upravovány. To všechno zvyšuje podíl prozánětlivých 

omega-6 kyselin a volných radikálů. Váš organismus se potýká s chronickým 

https://chriskresser.com/red-meat-cancer-again-will-it-ever-stop/
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onemocněním, potřebuje výživu k tomu, aby mohl začít vzkvétat a uzdravovat se. 

Dostatečná konzumace zdravých tuků tělu vyšle signál, že je v bezpečí, že se o něj 

staráte a že má čas a prostor na hojení. 

 

DALŠÍ DROBNOSTI PRO ZPESTŘENÍ STRAVY – Nejjednodušší přístup pro 

přípravu každodenních pokrmů je sestavit talíř z masa, tuků a spousty zeleniny. Měla 

byste takto jíst v 90% případů, ale ne všechny z nás to baví a ne vždy je to praktické. A 

proto si občas můžeme vypomoci dalšími potravinami, jako jsou například ořechy a 

semínka, kokosové výrobky (minimálně zpracované jako např. kokosový krém), mouky 

a škroby z povolených potravin (kokosová, ořechová, tapioková, arrowroot), raw 

vanilkový prášek či neslazený kakaový prášek či nejméně 85% hořká čokoláda bez sóji, 

nezpracovaný (raw) med nebo javorový sirup, jablečný ocet. Velmi ale varuji před 

konzumací jakýchkoliv „zdravých“, „bezlepkových“ či „bio“ zpracovaných výrobků (tzn. 

cokoliv, co vytáhnete z krabičky či obalu). Jsou plné cukru a různých škrobů. Stačí jedna 

„zdravá“ proteinová tyčinka a váš podíl sacharidů hned vyskočí do nebes. Nemluvě o 

tom, že ingredience z rýže či kukuřice, které jsou často součástí těchto výrobků, nejsou 

v protokolu povoleny (viz níže). 

Stáhněte si mé pdf Good Vibes program – Pokud by vám přechod na tento typ 

stravování přišel jako příliš velký oříšek, můžete si stáhnout mé pdf, které vás provede 

eliminační dietou. Během šesti týdnů vám pomohu postupně přejít na zmíněný styl 

stravování, stejně jako zavést níže uvedené změny v životním stylu. V rámci programu 

si vysvětlíme, proč jsou dané změny důležité a jaký mají dopad na pochody ve vašem 

těle. Navíc během něj dostanete řadu užitečných tipů a rozsáhlý seznam dalších zdrojů. 

Program je k dispozici zdarma! Více o programu si můžete přečíst zde na mých 

stránkách. 

 

 

 

Přečtěte si na blogu: 

Proč potřebujeme více tuku 

První pomoc při zažívacích potížích 

 

https://www.emmahradecka.net/post/good-vibes-program
https://www.emmahradecka.net/post/good-vibes-program
https://www.emmahradecka.net/post/proc-potrebujeme-vice-tuku
https://www.emmahradecka.net/post/proc-potrebujeme-vice-tuku
https://www.emmahradecka.net/post/prvni-pomoc-pri-zazivacich-potizich
https://www.emmahradecka.net/post/prvni-pomoc-pri-zazivacich-potizich
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POZNÁMKA K OBILOVINÁM – Jak jste si jistě všimla, obiloviny v seznamu 

povolených potravin zcela chybí. Stejně jako cukr a mléčné výrobky jsou totiž 

prozánětlivé a narušují celistvost trávicího traktu, což je při probíhajícím zánětu 

z endometriózy problém. Je prokázáno, že i zdánlivě „neškodné“ obiloviny jako 

kukuřice či rýže mají negativní vliv na naši střevní mikroflóru a imunitní systém (ze 

stejného důvodu se vyhýbáme i tzv. pseudo-obilovinám jako je quinoa, amarant či 

pohanka). Protokol je nastaven tak, aby tělu pomohl co nejdříve se vzpamatovat a 

zahojit. Je na vás, jak s touto informací naložíte. Já doporučuji počáteční eliminaci, a až 

vám ustoupí většina příznaků, můžete zkusit experimentovat s opětovným 

zařazováním do stravy. 

 

POZNÁMKA K BIO KVALITĚ – Obecně platí, že čím více bio produktů si budete 

moci dovolit, tím lépe. Na druhé straně, ani já nekupuji vše bio. Jsem přesvědčená, že 

ve chvíli, kdy musíme volit, co koupíme v bio kvalitě a u čeho se jí vzdáme, je 

nejdůležitější kupovat kvalitní bio / pasené maso (případně divoce žijící ryby). 

Produkce masa v „konvenční“ kvalitě je totiž nejproblematičtější, jak ze zdravotního, 

tak z etického hlediska. Zvířata jsou z 85% krmena geneticky modifikovaným krmivem 

(ano, i v EU – viz informace z portálu Ministerstva zemědělství 

www.BezpecnostPotravin.cz). Navíc žijí v nehumánních podmínkách, a tudíž se jim 

musí často podávat antibiotika, což vede k rezistenci. Když koupíte konvenční maso, 

kupujete maso plné zbytků zánětlivých látek z obilovin, zbytků z antibiotik, zbytků 

kortizolu (stresového hormonu). A ještě jedna rada: Pokud musíte pečlivě vybírat, v bio 

kvalitě kupujte především tučnější maso. Veškeré estrogeny a toxiny se totiž hromadí 

právě v tuku, a tudíž konvenční tučné maso je pro vaše zdraví ta nejhorší volba. 

Přečtěte si na blogu: 

Celiakie vs. citlivost na lepek 

Experiment s lepkem 

9 mýtů o obilovinách 

 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/
https://www.emmahradecka.net/post/celiakie-vs-citlivost-na-lepek
https://www.emmahradecka.net/post/celiakie-vs-citlivost-na-lepek
https://www.emmahradecka.net/post/experiment-s-lepkem
https://www.emmahradecka.net/post/experiment-s-lepkem
https://www.emmahradecka.net/post/9-mytu-o-obilovinach
https://www.emmahradecka.net/post/9-mytu-o-obilovinach
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DALŠÍ POTRAVINY – Možná vás právě napadá: „A můžu kávu? Alkohol? 

Luštěniny? Umělá sladidla?“ a já nevím, co dalšího. Řeknu to narovinu: Vždy mi bylo 

nejlíp, když jsem přísně dodržovala autoimunitní paleo protokol (AIP) Sarah Ballantyne 

(viz níže). Ten vylučuje kromě obilovin, pseudo-obilovin a mléčných výrobků také 

luštěniny, vejce, ořechy a semínka, likovité (brambory, papriky, rajčata a lilek), kofein, 

kakao a alkohol. Od počáteční eliminace mám už lépe vypozorováno, co si můžu 

dovolit, a co mi naopak udělá zle. Jsem například extrémně citlivá na kofein, a proto si 

musím dávat pozor na zelený čaj i hořkou čokoládu. Co se týče vajec zase vím, že mi 

nevadí pouze v určité úpravě a v určitém množství. Luštěniny si občas dám (možná půl 

hrnku jednou za měsíc), ale dřív mi dělaly velké potíže se zažíváním. Vzdát se vína pro 

mě bylo docela těžké, protože jsem ho měla spojené se společenskými akcemi a 

„pohodičkou“. Ale poté, co jsem si kdysi dala jeden večer tři skleničky a pak mě čtyři 

dny nepřetržitě bolely klouby (pravděpodobně histaminová reakce), jsem se ho několik 

měsíců ani nedotkla. A pak jsem zjistila, že mi stačí jedna sklenička (což mé tělo 

toleruje). Alkohol velmi zatěžuje organismus a dávám si ho je příležitostně. Umělá 

sladidla jsou obecně dost velký problém, studií o jejich negativním dopadu na lidské 

zdraví se objevuje stále více. A takto bych mohla pokračovat donekonečna. Je to 

opravdu na vás. Nezapomeňte ale na následující: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čím přísněji se budete držet tohoto protokolu, tím větší a 

rychlejší šanci máte na uzdravení. 

Přečtěte si na blogu: 

Paleo pečení pro začátečníky 

Blendování pro začátečníky 

Instant Pot – Chytrý tlakový hrnec 

 

https://www.emmahradecka.net/post/paleo-peceni-pro-zacatecniky
https://www.emmahradecka.net/post/paleo-peceni-pro-zacatecniky
https://www.emmahradecka.net/post/blendovani-pro-zacatecniky
https://www.emmahradecka.net/post/blendovani-pro-zacatecniky
https://www.emmahradecka.net/post/instant-pot-chytry-tlakovy-hrnec
https://www.emmahradecka.net/post/instant-pot-chytry-tlakovy-hrnec
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Slovo k potravinovým doplňkům 

 

 

 

I když je tento ozdravný protokol nastaven tak, že vám zajistí mnohem více a větší škálu 

živin, než strava, kterou v dnešní době většina lidí běžně konzumuje, tělo je chronickou 

nemocí dlouhodobě vyčerpáno a je záhodno jej ještě „nakopnout“ dalšími doplňky. 

 

Problém je, že svět potravinových doplňků je velmi nepřehledný. Tento protokol 

doporučuje základní doplňky, které bezpochyby pomůžou každé ženě 

s endometriózou. Kromě základních doplňků se navíc zmiňuji o dalších, jejichž užívání 

můžete zvážit. Možná pro vás budou vhodné individuálně na základě krevních testů, 

které si můžete nechat udělat u lékaře (a které vřele doporučuji). Určitě ale existují 

desítky dalších doplňků, které zde nezmiňuji a které by vám také pomohly. Bohužel 

není v mých silách toto téma obsáhnout zcela kompletně. 

Rozhodla jsem se také, že u každého doplňku uvedu konkrétní značku, kterou znám a 

užívám já. Ne proto, že bych cítila potřebu ji propagovat, ale proto, že jsem během 

těchto dvou let investovala hodně energie do hledání informací o tom, které doplňky 

jsou kvalitní – například neobsahují přidaný lepek, kukuřičný či rýžový škrob, laktózu, 

sójový lecitin a podobně. Za tu dobu jsem si také našla firmy, kterým věřím a u nichž 

nemám problém je veřejně doporučit ostatním (aniž bych s nimi měla jakoukoliv 

dohodu). Na mých stránkách navíc najdete sekci Mé oblíbené produkty, kterou 

pravidelně aktualizuji. 

https://www.emmahradecka.net/oblibene-produkty
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Základní doplňky 

 

Pokud si říkáte, že nemůžete nebo nechcete brát moc doplňků, můžete zvážit pouze 

následující (bez ohledu na to, zda trpíte endometriózou, či jiným chronickým 

onemocněním): 

Probiotika a prebiotika – Díky probiotikům zajistíme správné prostředí ve 

střevě. Zdravý mikrobiom je mimořádně důležitý pro správné fungování všech 

procesů v těle. Střevní rovnováha určuje sílu našeho imunitního systému (70% 

imunitního systému se nachází ve střevě, v tkáni GALT), ale také například dobré 

fungování neurologických procesů. Poškozené střevo vede k přehnaným imunitním 

(případně autoimunitním) reakcím a je třeba přepracovanému imunitnímu systému 

pomoci.  

Při užívání probiotik začněte opatrně, obzvlášť pokud trpíte zažívacími potížemi. Dobré 

a špatné bakterie totiž můžou ve střevě spustit lítý boj a vy pak budete muset nést 

nepříjemné následky. Klidně si v půl sklenici vody rozpusťte jen půlku jedné kapsle. 

(Možná to nebude třeba, vyzkoušejte.) Nebojte se, postupně se vám podaří zlé 

bakterie přemoci. Už i proto, že strava v protokolu je protizánětlivá a je nastavená tak, 

aby pomáhala střevu zahojit se. 

Má oblíbená probiotika jsou Dr. Mercola Complete Probiotics a Just Thrive. První 

obsahují 10 různých kmenů probiotik v množství 35 miliard jednotek v jedné kapsli. 

Jsou doporučeny až dvě kapsle denně, což jsem užívala do té doby, než mi ustaly 

prakticky veškeré zažívací potíže. Teď užívám preventivně jednu kapsli denně. Just 

Thrive je zvláštní v tom, že se jedná o tzv. „soil-based“ probitotika. Znamená to, že 

probiotika jsou ještě více odolná vůči kyselině v žaludku a dokážou ještě lépe 

kolonizovat váš zažívací trakt. Více si o nich můžete poslechnout v tomto podcastu 

Sarah Ballantyne. Občas také používám probiotika kmenu Saccharomyces boulardii. 

Jedná se o pro tělo prospěšný kmen kvasinek.  

Ať už vyberete jakkoliv, snažte se opět myslet na rozmanitost. Ideální je používat co 

největší množství kmenů (já proto jednotlivá balení střídám) a (alespoň zezačátku) ve 

https://amzn.to/2Hb7Kee
https://amzn.to/2VvBAE7
https://www.thepaleomom.com/podcast-paleo-gut-health/
https://amzn.to/2JBIReF
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velkém množství jednotek. Začala bych minimálně na 30 miliardách, některé přístupy 

doporučují dokonce až 100 miliard jednotek denně. Ale to už nechám na vás (a 

nezapomeňte začít s nižším množstvím a postupně jej zvyšovat). Další značky, které 

podle dostupnosti občas užívám, jsou například: BioKult, ProBiota Bifido (od Seeking 

Health), Ultimate Probiotic Formula (od Primal Defense), Primal Probiotics (od Primal 

Blueprint). 

 

Vitamín D – Stále více studií zjišťuje, že nedostatek vitamínu D je přítomen u téměř 

všech chronických onemocnění. I když je referenční hodnota 30 – 60 ng/ml, měla byste 

se snažit přiblížit se spíše k té horní hranici. Vitamin D je totiž ve skutečnosti hormon, 

a ne vitamín, a tělo jej potřebuje pro řadu důležitých procesů. Získáváme jej při 

pobytu na slunci (bez ochranných krémů), a v mnohem menší míře i ze stravy. Co se 

týče doplňků, nejvhodnější je volit formu D3, ideálně kombinovanou s vitamínem K2 – 

oba vitamíny jsou v této kombinaci lépe vstřebány. Já beru 5000 IU denně (v testech 

jsem měla mimořádně nízké výsledky) od firmy Solaray. (Tento doplněk používá 

výtažek z fermentované sóji (natto). I když fermentovaná sója působí menší potíže než 

jiné sójové výrobku, pokud se jí chcete vyhnout, můžete zkusit doplněk od Vitabay.) Při 

autoimunitních onemocněních jsou doporučovány i mnohem vyšší dávky. U vyšších 

dávek (např. 30 000 IU a více denně) je ale potřeba velmi pečlivě spolupracovat 

s lékařem. Protože může být nadměrné užívání vitamínu D škodlivé obecně, doporučuji 

si nechat změřit jeho hodnotu z krve před začátkem užívání doplňku, a v jeho měření 

pokračovat alespoň jednou ročně. Více si o vitamínu D můžete přečíst na stránkách 

www.DrHolick.com autora knihy The Vitamin D Solution a jednoho z největších 

odborníků na tuto problematiku. 

 

 

 
Přečtěte si na blogu: 

Slunce bychom si měli užívat nejen v létě 

Jak na potravinové doplňky 

https://amzn.to/2LyHboQ
https://amzn.to/2Jw6G7s
http://www.drholick.com/
https://www.emmahradecka.net/post/slunce-bychom-si-meli-uzivat-nejen-v-lete
https://www.emmahradecka.net/post/slunce-bychom-si-meli-uzivat-nejen-v-lete
https://www.emmahradecka.net/post/jak-na-potravinove-doplnky
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Doplňky specifické pro endometriózu 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že v ruce držíte Průvodce endometriózou, ráda bych se zmínila o 

několika doplňcích, které mohou specificky pomoct, trpíte-li tímto onemocněním. Jako 

u celého průvodce, i v této kapitole čerpám z vlastních zkušeností. Proto tuto část textu 

berte jako inspiraci a neváhejte si zjistit více informací a samy se rozhodnout, zda jsou 

pro vás doplňky vhodné. 

Kdybych měla zvolit úplné minimum toho, jaké doplňky mohou ženám 

s endometriózou pomoci, zvolila bych následující tři. Kromě nich možná ještě zvažte 

možnost suplementace železem. Váš lékař vám v tomto jistě poradí. 

 

Serrapeptáza - Serrapeptáza je přírodní enzym, který rozkládá krevní sraženiny 

(a další odumřelou tkáň), a může tedy při endometrióze a souvisejícím vnitřním 

krvácení pomoci. Slouží jako prevence srůstů při endo, či krevních sraženin při 

menstruaci. Melissa M. Turner na svém blogu www.EndoEmpowered.com doporučuje 

se serrapeptázou začít pomalu (polovina doporučeného dávkování), protože se s ní tělo 

zpočátku může hůře vyrovnávat a prokázat příznaky podobné chřipce. Já kupuji 

Doctor’s Best High Potency Serrapeptase a užívám 1 tobolku denně, tudíž 120 000 SPU 

jednotek. Pokud neseženu Doctor’s Best, kupuji serrapeptázu od Natures Aid. 

 

http://www.endoempowered.com/full-review-of-serrapeptase-including-dosage-recommendations/
https://amzn.to/2Vt4VPF
https://amzn.to/2JuIvGn
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DIM – DIM je zkratka pro diindolylmetan. Jedná se o přírodní látku, jež se vyskytuje 

v brukvovité zelenině (brokolice, květák, zelí apod.). DIM usnadňuje metabolizaci 

estrogenu na formu, která je pro tělo lehce vylučitelná. Jinými slovy, pomáhá nám 

zbavit se nadbytečného estrogenu z těla. Což je velmi užitečné vzhledem k tomu, že 

řadu žen s endometriózou trápí nadbytek estrogenu. Já kupuji přípravek DIM+I3C od 

Seeking Health. Navíc k DIMu obsahuje i látku indol 3 karbinol, což je další přírodní 

látka nacházející se v brukvovitých. Také podporuje vylučování estrogenu a případně 

dalších toxinů z těla. DIM může působit jako blokátor jógu, a proto při jeho 

dlouhodobém užívání doporučuji status jódu sledovat. 

 

HOŘČÍK (Mg) – Hořčík je minerál, který je důležitý pro detoxikaci těla (včetně 

přebytečného estrogenu), je důležitým faktorem pro tvorbu energie z mitochondrií (a 

naše tělo energii na uzdravování potřebuje) a hraje klíčovou úlohu v uvolňování 

svalstva a boji proti křečím (což pomáhá každý měsíc při menstruaci). Existuje mnoho 

forem hořčíku. Pro tělo je dobře využitelný tzv. chelatovaný hořčík (ideálně glycinát 

hořečnatý). Já kupuji Solaray nebo Doctor’s Best a beru 400-800 mg denně. (Vyšší 

dávku si dám kolem menstruace. A také když vysadím, začnu dostávat křeče do lýtek 

či tikání očního víčka). Hořčík ve formě citrátu je také dobře využitelný a navíc změkčuje 

stolici, takže vám může pomoci například při zácpě. Ideální je použít prášek (např. 

Natural Calm), protože si můžete sami upravovat dávkování podle potřeby. Dobrý 

způsob, jak navýšit příjem hořčíku přirozenou cestou jsou také níže zmíněné epsomové 

koupele.  

 

KURKUMIN – Kurkumin je účinná látka obsažená v kurkumě, koření, které se vyrábí 

z kurkumovníku dlouhého a které je hlavní složkou kari. Kurkumin má výrazné 

protizánětlivé účinky a snižuje oxidativní zátěž v organismu. Pro ženy trpící 

endometriózou je navíc prospěšný tím, že snižuje hladinu estrogenu (resp. estradiolu) 

a zamezuje činnosti enzymu metaloproteináza (MMP), jehož aktivita je při 

endometrióze zvýšená. Kurkumin tělo vstřebává mnohem lépe, pokud mu je dodán 

společně s černým pepřem. Pokud tedy pepř běžně nepoužíváte, nezapomeňte jej 

https://amzn.to/2VsIUAj
https://amzn.to/2DZ31LG
https://amzn.to/2HeSVHn
https://amzn.to/2HbrsXf
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zařadit vždy s jídlem, se kterým užíváte kurkuminový doplněk. Nebo kupte doplňky, 

které v tobolce obsahují přidaný pepř. Mohu vám doporučit například Solgar Full 

Spectrum Curcumin nebo Taka Organic Turmeric. 

 

Další doplňky – Škála možných doplňků je mnohem větší a každý výživový 

poradce dá ruku do ohně za jiný, se kterým má dobré zkušenosti. Důležité je 

nezapomenout na to nejdůležitější: Většina výživové hodnoty by měla pocházet 

z opravdových nezpracovaných potravin. Proto také neustále opakuji, že tento 

ozdravný protokol je založen na vysokonutriční protizánětlivé stravě. 

Pokud jde o doplňky specifické pro endometriózu, velmi podrobné informace o nich 

najdete v knize Lary Briden ND s názvem Period Repair Manual3 (pořiďte si nejnovější 

vydání). Podrobnosti o doplňcích pro endo zmiňuje i Dr. Jolene Brighten ve své knize 

Beyond the Pill4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Lara Briden, ND. Period Repair Manual. Revised second edition. Greenpeak Publishing, 2018 

4Jolene Brighten. Beyond the Pill: A 30-Day Program to Balance Your Hormones, Reclaim Your Body, and Reverse the Dangerous Side Effects of the Birth 

Control Pill. HarperCollins Publishers, 2019 

 

Přečtěte si na blogu: 

Striktní protokoly pro ženy 

https://amzn.to/2ERvdR5
https://amzn.to/2ERvdR5
https://amzn.to/2KwmBTG
https://www.goodvibeshuntress.com/single-post/2018/10/05/Striktn%C3%AD-protokoly-pro-%C5%BEeny
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Protokol nestojí jen na změně stravy 

 

 

 

 

 

 

Možná se zdá kontra-intuitivní něco takového říkat ženám s endometriózou. Trpí totiž 

často takovými bolestmi a souvisejícími problémy, že si mnohdy nemohou dovolit žít 

stejným tempem, jako ostatní. Anebo ano? 

Pokud jste jako já, dlouhou dobu jste odmítala věnovat nemoci pozornost (za většího 

či menšího přispění lékařů, kteří vám možná stále dokola opakovali, že bolestivá 

menstruace je normální). Házela jste do sebe spoustu analgetik a byla jste na sebe 

Bez změny životního stylu nebude tento protokol 

úspěšný. 
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naštvaná, když se vám nepodařilo udržet stejné tempo jako ostatní (anebo stejné 

tempo jako vy sama před dvěma lety). 

S tím je teď konec. Tedy pokud chcete, aby vám bylo lépe a abyste se uzdravila. 

V této kapitole se chci věnovat pěti tématům, která vám pomohou opět se dostat na 

nohy: stres, spánek, fyzická aktivita, detox okolního prostředí a psychika. Čerpám 

především z knihy The Paleo Approach: Reverse Autoimmune Disease and Heal Your 

Body5 od Sarah Ballantyne, PhD., informace o toxinech pak z knihy No Grain, No Pain6 

od Petera Osborna (nově v českém překladu Bez obilovin, bez bolesti). A také ze své 

více než dvouleté rešerše a vlastních zkušeností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Sarah Ballantyne, PhD., The Paleo Approach: Reverse Autoimmune Disease, Heal Your Body, Victory Belt Publishing Inc., 2013 

6Peter Osborne. No Grain, No Pain: A 30-day diet for eliminating the root cause of chronic pain. Touchstone, 2016 
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Stres 

Všichni víme, že se stresu máme co nejvíce vyhýbat. Ale to se jednodušeji řekne, než 

udělá. Mně pomohly k dosažení změny dvě věci: Za prvé, uvědomit si, že chronická 

nemoc moje tělo neustále vyčerpává, ještě dřív než se vůbec nějaký běžný stres 

objeví. A za druhé, nastudovat si něco o biochemických pochodech v těle, které se 

stresem souvisí. 

Opravdu mi chvíli trvalo, než mi došlo, že stres rovná se všechno, co mé tělo zatěžuje. 

Stres je vlastně zátěž. A proto k němu přispívá například  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stresová reakce – boj nebo útěk 

 

Stresová reakce je pro tělo z genetického hlediska důležitá. V dřívějších dobách se lidé 

pravidelně dostávali do situace, kdy museli čelit nečekané hrozbě, nejčastěji v podobě 

zvířecího predátora. Jejich organismus se naučil v případě takové hrozby nastartovat 

procesy, jež mají za cíl zajistit jediné – přežití. 

✓ pravidelné měsíční vnitřní krvácení a zánět v dutině břišní, 
✓ pravidelné užívání hormonů nebo analgetik, které musí játra zpracovat a 

odplavit z těla ven, 
✓ pravidelné bolesti, 
✓ neustálé reakce na potraviny způsobené intolerancí, 
✓ zatěžování organismu alkoholem či kofeinem, 
✓ zatěžování organismu nadbytkem chemických látek, 
✓ nedostatek spánku, 
✓ náročná fyzická aktivita, 
✓ nedostatek klidu a času pro sebe, 
✓ všechno ostatní, s čím si vědomě či podvědomě dělám starosti. 
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Ve vypjatých situacích vyšle mozek signál nadledvinkám a ty začnou vylučovat kortizol. 

Je to stresový hormon, který zajistí perfektní fungování všech systémů potřebných pro 

přežití. Zcela pozastaví veškeré nedůležité procesy (třeba trávení) a naopak napumpuje 

krev do svalů, aby člověk mohl před nebezpečím utéct, případně se s ním poprat. 

 

I když je stresová reakce důležitá pro přežití, problém vzniká ve chvíli, kdy naše tělo 

takto reaguje pořád. Fyziologicky totiž neumí rozlišit, zda je hrozba reálná, nebo ne. 

Organismus reaguje stejnou biochemickou reakcí na cokoliv, co náš mozek vnímá jako 

problém, ať už je to nedodržená lhůta na odevzdaný projekt v práci, nepříjemná 

schůzka s lékařem nebo potřeba poradit si ve chvíli, kdy se nám někdo snaží ukradnout 

kabelku. 

 

Čím více stresujících podnětů v životě máme, čím více zátěže (a není podstatné, jestli 

psychické nebo fyzické), tím více kortizolu musí nadledvinky do systému pumpovat. 

S kortizolem je ovšem další potíž. Tento stresový hormon narušuje fungování ostatních 

hormonů. Nadledvinky mají totiž na starost produkci také dalších hormonů, např. 

adrenalinu či DHEA (dehydroepiandrosteron), který je zase prekurzorem pro výrobu 

progesteronu, estrogenu a testosteronu. Pokud je „nutíme“ produkovat velké 

množství kortizolu, nebudou stíhat starat se o další hormony. (Přitom například 

produkce progesteronu je při endometrióze mimořádně důležitá, protože progesteron 

vyvažuje dopady estrogenu, kterého je v těle u endometriózy příliš.) Navíc ve chvíli, 

kdy bude muset tělo pravidelně vylučovat obrovské množství kortizolu, se dřív nebo 

později vyčerpá. A potom se místo přemíry kortizolu v krvi objeví opačný problém, jeho 

nedostatek, což ale také vede k dalším negativním dopadům na zdraví. Platí, že veškeré 

hormony a procesy v těle musí být v rovnováze. 

 

Kortizol mimo jiné také ovlivňuje hladinu cukru v krvi (vyvažuje činnost inzulinu), a 

výkyvy cukru v krvi zase mají negativní dopad na fungování štítné žlázy. Chronicky 

zvýšená hladina kortizolu má také negativní dopad na naši imunitu. Všechno souvisí 

se vším. 
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Teď už jistě chápete, proč je tak důležité vyhnout se zbytečnému stresu. Pozitivní je, že 

při přechodu na zdravou stravu a po zavedení změn v oblasti spánku, fyzické aktivity či 

psychické podpory automaticky výrazným způsobem snížíte stresové podněty a tělo 

bude mít připravenu půdu pro to, aby se mohlo dostat zpět do rovnováhy. 
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Spánek 

 

Spánek je alfou a omegou úspěšného léčení. Je naprosto nezbytný pro to, aby tělo 

mělo dostatek času a příležitost spustit veškeré ozdravné a regenerační procesy 

(například opravu buněk a tkání či konsolidaci činnosti mozku). 

 

V moderní době spánku přikládáme stále méně důležitosti. Často se nám večer ani spát 

nechce (přitom ráno nebo odpoledne býváme unavení), anebo prostě máme tolik 

povinností, že na spánek „není čas“. Příroda ale moc dobře ví, proč všechno zařídila 

právě takto. Každý den se v určitou dobu stmívá a v určitou dobu vychází slunce. Naše 

tělo je na tento cyklus geneticky a biologicky nastaveno. Tomuto biorytmu se říká 

cirkadiánní rytmus a je dobré jej respektovat. 

 

I cirkadiánní rytmus záleží na biochemických reakcích v těle. Náš mozek kontroluje 

vylučování hormonů jako je melatonin (pro jehož konverzi je potřeba serotonin, který 

je mimochodem z 90% vylučován ve střevech) a nám již dobře známý kortizol. 

Melatonin je hormon, jehož vylučování je závislé na denním světle, a který má dvě 

důležité funkce: připravit tělo ke spánku a modulovat imunitní systém. Za běžných 

okolností máme nejvyšší hladinu melatoninu v brzkých ranních hodinách (když ještě 

spíme). Během dne spolu se slunečním světlem jeho hladina klesá. Jeho produkce opět 

stoupne poté, co se začne stmívat, typicky přibližně dvě hodiny před spaním. 

 

V dnešní době je ale tento přirozený cyklus narušen. Souvisí to mimo jiné s tím, že 

často býváme přes den zavření v tmavých budovách a kancelářích, a večer si naopak 

rozsvěcujeme umělé světlo a díváme se na zářivé obrazovky. Typické denní modré 

světlo převládá i v umělém osvětlení, a tělo tedy dostává signál, že je „den“, i když 

slunce již dávno zapadlo. To vše narušuje produkci melatoninu a nám se ještě v deset 

hodin večer nechce spát. Nesmíme se tím ale nechat mýlit (a u chronicky nemocných 
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to platí dvojnásob). Tělo spánek potřebuje a čím méně ho dostane, tím hůře bude 

trávit, detoxikovat, regenerovat, uzdravovat. 

 

Ideální proto je zvyknout si se západem slunce používat jen tlumené osvětlení (já 

například nikdy večer nerozsvěcuji velké světlo, ale jen pár bodových lampiček) a 

vyhýbat se zářivým obrazovkám (televize, počítačové hry či tablety stimulují činnost 

mozku i jinak než jen skrz fotoreceptory na sítnici). Pokud se přece jen rozhodnete s 

obrazovkou pracovat, můžete si pořídit aplikaci typu f.lux, která podle denní doby 

automaticky spustí filtr, jenž modré světlo odbourá a z obrazovky nechá projít jen 

světlo žluté. Můžete si také pořídit oranžové brýle, které blokují modré světlo, a nosit 

je večer po bytě. 

 

A jedna poznámka na závěr: Melatonin má také velký vliv na dobré fungování našeho 

imunitního systému a pomáhá upravovat zažívání. Proto je dobré si s jeho správnou 

produkcí nezahrávat. 

 

 

Pohyb 

Nebudu se tady rozepisovat o tom, že pohyb je zdravý. To všichni víme. Ráda bych se 

ale na toto téma podívala z úhlu pohledu chronického onemocnění. Zaměřím se na dva 

extrémy – příliš intenzivní sport ve velkém a naprostá nečinnost. 

 

Když sport škodí 

V dnešní době už mnohem lépe chápeme veškeré mechanismy, které jsou s fyzickou 

aktivitou spojeny. Možná vás to překvapí, ale zjistilo se, že kardio pohyb není pro tělo 

zdaleka tak zdravý, jak se předpokládalo (a navíc ani není natolik účinný pro spalování 

http://justgetflux.com/
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tuků jako intenzívní intervalový trénink). Všechno to zase souvisí s biochemickými 

procesy v těle. 

 

Pokud chceme spálit tukové zásoby a nabrat svalovou hmotu, je mnohem účinnější 

věnovat se několikrát do týdne tréninku typu HIIT (high intensity interval training). 

Trénink může probíhat s vlastní vahou (kliky, dřepy, sedy-lehy, výskoky, sprinty apod.) 

anebo s náčiním (např. kettlebell). Tento typ tréninku dobře odráží to, na co je tělo 

geneticky připravené (situace z dob, kdy lidé žili v jeskyních), a proto na něj dobře 

reaguje. Při HIIT tréninku se aktivuje náš metabolismus, spustí se spalování tuků (které 

trvá ještě dlouho po ukončení fyzické aktivity) a podpoří se růst svalové hmoty. O tom 

v dnešní době už není pochyb. Jak je to ale u lidí s chronickým onemocněním? 

 

Příliš dlouhé a/nebo intenzívní cvičení pro tělo představuje zátěž (tedy stres). Zdravý 

organismus se s tím vyrovná a posune jej to kupředu. U dlouhodobě nemocného je to 

ale problém. (A chápu, taky mi trvalo vůbec připustit si, že jsem „chronicky nemocná“ 

a že fyzicky nezvládnu to, co ostatní, nebo to stejné, jako když jsem byla mladší.) 

 

Fyzická aktivita má navíc vliv na naši hormonální činnost a imunitní systém. Existuje 

nový vědecký obor, který se nazývá „exercise endocrinology“ a který se tímto tématem 

zabývá (můžete si najít stránky organizace International Society of Exercise and 

Imunology a něco si o tom přečíst). Výzkumy zjistily, že v případě dlouhodobého 

onemocnění má na dobré fungování našeho organismu vliv nízko až středně intenzívní 

pohybová aktivita. Fyzická aktivita totiž ovlivňuje stresovou reakci našeho organismu. 

Přílišná aktivita funguje jako stresor a vede k vyšší produkci kortizolu. A platí, že při 

kardio pohybu se kortizolu vyloučí víc než u jiných typů zátěže. 

 

Fyzická činnost ovlivňuje také cirkadiánní rytmus, produkci melatoninu a kvalitu 

spánku. 

http://www.isei.dk/
http://www.isei.dk/
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Doporučovala bych bedlivě sledovat reakci vašeho těla a naučit se ji správně 

interpretovat. Myslím, že ani nemusím říkat, že nedává smysl za každou cenu nutit se 

posouvat své limity. (Nedělejte prosím to, co dřív já, že si na ukrutné bolesti dáte dva 

ibuprofeny a pak jdete do posilky, protože na trénink se prostě musí čtyřikrát týdně.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ještě bych dodala malou poznámku k jídelníčku: Čím větší fyzická aktivita, tím méně 

experimentujte s nízkým podílem sacharidů ve stravě. Kombinace vyšší fyzické 

zátěže, chronického zánětu a stresu může negativně ovlivňovat fungování nadledvinek 

a štítné žlázy, a přísná nízkosacharidová dieta dělá to samé. Proto jsem tento ozdravný 

protokol nastavila na 25% podíl sacharidů, což za přísnou nízkosacharidovou stravu 

nemůže být považováno. Pokud budete chtít zajít dál a experimentovat, určitě se do 

toho pusťte, ale mějte prosím na paměti všechny výše uvedené informace. 

 

 

Naslouchejte signálům jako např. špatná regenerace po 

tréninku (bolavé svaly tři dny a více), bolesti kloubů 

(znak systémového zánětu), bolesti v podbřišku 

přivozené fyzickou aktivitou (znak zánětu či srůstů 

z endometriózy), únava nebo neschopnost dobře spát. A 

doufám, že nemusím zdůrazňovat, že nastavit si trénink 

tak intenzivně, že je vám po něm nevolno, také není 

dobrý nápad. Všechny tyto signály jsou znakem toho, že 

vaše tělo nestíhá, že je potřeba zvolnit a dát mu prostor 

na dostatečnou regeneraci. (Pokud je váš organismus 

nemocí a stresem zatížen hodně, regenerace může trvat 

třeba i půl roku či rok.) 
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Hýbat se musíme 

Ráda bych ale zároveň varovala před úplným vynecháním fyzické aktivity. Myslím tím 

dlouhodobě, ne prvních několik dní menstruace, kdy si potřebujete odpočinout a 

vyrovnat se s bolestmi. 

Je prokázáno, že minimálně mírná pohybová aktivita je pro zdraví nutná, a to i u lidí 

s dlouhodobým onemocněním či chronickými bolestmi. Pomáhá prokrvit tkáně, 

předchází ochabnutí svalů, stimuluje dobré zažívání, pomáhá bojovat proti inzulinové 

rezistenci, vyplavuje endorfiny, a pokud je správně nastavená, podporuje funkci 

imunitního systému. 

Co to pro vás znamená? Endometrióza, zánět a bolesti nejsou výmluvou k tomu, 

abyste se měsíc ani nehnula. Vaším cílem by mělo být zařadit co nejvíce pohybu tak, 

aby to pro organismus nezačalo být nepříjemné (viz výše zmíněné varovné signály).  

 

 

 

Volbu pohybové aktivity nechám naprosto na vás, můžete začít chůzí (procházky na 

denním světle navíc prospějí vašemu přirozenému biorytmu), jógou, tancem, 

plaváním, tai-chi nebo zprvu nenáročným posilováním doma. Postupem času, jak 

vám bude lépe, se můžete pokusit zařadit alespoň jeden intenzívní trénink s vlastní 

vahou třikrát do měsíce (stačí si udělat 10 kliků, 25 dřepů, 15 sedů-lehů a třeba 25 

výskoků typu jumping jacks). Trénink nemusí trvat déle než 6 až 8 minut. Můžete se 

také pustit do silového tréninku. 

Náročnější cvičení ale doporučuji zařadit jen tehdy, když se na ně budete cítit. (Já jsem 

si po přetrénování musela dát prakticky rok pauzu, než jsem se dostala do situace, kdy 

se mi do takového tréninku zase chtělo. Začínám s fyzičkou v podstatě od nuly, ale 

aspoň nejsem v záporných číslech a mé tělo je natolik zdravé, že si s krátkým tréninkem 

dokáže poradit). 

 

Čím více, tím lépe, ale jen po určitou hranici. 



42 

 

 

 

 

 

Detox okolního prostředí 

 

Chemické látky a další toxiny v našem okolí mají na naše zdraví obrovský vliv. I když si 

to neuvědomujeme, denně se jich dotýkáme nebo je dýcháme. Tělo je vstřebává kůží 

nebo plícemi, a tudíž se na biochemické úrovni stanou „součástí“ našeho organismu 

stejně jako snědené potraviny. 

 

Xenoestrogeny a chemikálie na bázi ropy 

Xenoestrogeny jsou syntetické estrogeny, umělé látky, které mají na náš organismus 

toxický dopad. Nachází se například v pesticidech, plastech, acetonu (lak na nehty a 

odlakovač) a dalších průmyslových látkách (včetně kosmetických a hygienických 

přípravků). Tyto látky mají velmi podobnou strukturu jako estrogen produkovaný 

lidským organismem, což vede k tomu, že se navazují na estrogenové receptory. 

Problém je v tom, že a) neplní stejné funkce jako „skutečný“ estrogen, a b) zaberou 

místo lidskému estrogenu, kterého je potom v těle příliš a musí být vyplaven (což 

mají na starost játra, která jsou potom přetížená). Tento mechanismus vede k tomu, 

že jak ženy, tak muži (a i zvířata, viz například změny pohlaví u některých ryb) mají 

v těle estrogenu příliš, což s sebou přináší řadu negativních důsledků. 

Nadbytek estrogenu u žen může způsobit například fibroidy, cysty, bolestivá prsa, 

premenstruační syndrom (PMS), potíže s početím, problematickou menstruaci či 

endometriózu, ale i zdánlivě drobnější trápení jako přibývání na váze, únavu, 

podrážděnost a deprese, migrény či potíže s pamětí. 

 

Přečtěte si na blogu: 

Zbožňuju Freeletics, cvičím jógu 

Paleo pro sportovce 

 

https://www.emmahradecka.net/post/zboznuju-freeletics-cvicim-jogu
https://www.emmahradecka.net/post/zboznuju-freeletics-cvicim-jogu
https://www.emmahradecka.net/post/paleo-pro-sportovce
https://www.emmahradecka.net/post/paleo-pro-sportovce
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Další toxiny 

Je jasné, že všudypřítomným toxinům se stoprocentně vyhnout nemůžeme. Můžeme 

se ale pokusit odstranit nebo omezit alespoň některé. Zkuste se například zaměřit na 

následující (v češtině doporučuji blogy Econea, Dva zelenáči, Netoxická domácnost): 

BPA (bisfenol A) – nachází se v plastech (plastové láhve, kuchyňské potřeby – 

naběračky, formy na pečení, krabičky a jiné, plastové nádoby, ve kterých se 

podává jídlo, plastová víčka na kávu s sebou, plastová varná konvice apod.) Více 

informací v češtině najdete na Greenpeace.org. 

Teflon – Vyměňte teflonové nádobí a náčiní za nerezové, případně keramické. 

Parabeny – Parabeny jsou chemické konzervační látky, které narušují náš 

hormonální systém (tzv. endokrinní disruptory). Nachází se v lécích, potravinách, a 

především také v kosmetice. Zkuste v rámci detoxu okolního prostředí postupně 

vyměnit výrobky, které používáte. Myslete ale na to, že „bez parabenů“ ještě 

neznamená zdravotně nezávadné. Já jsem omezila kosmetiku na minimum a snažím se 

volit pouze 100% přírodní produkty. Platí to i čisticích prostředcích či přípravcích na 

praní. (Můžete se podívat na mé oblíbené produkty.) 

Hliník v antiperspirantech – Hliníkové soli se přidávají do antiperspirantů 

za cílem zablokovat potní žlázy. Hliník je ale spojený s řadou zdravotních rizik a je také 

endokrinním disruptorem. (Více informací o toxických látkách v antiperspirantech si 

můžete přečíst v češtině na Avocados.cz.) 

Umělé vůně na bázi ropy – Většina chemických vůní se vyrábí na bázi ropy. 

Platí to o derivátech benzenu, aldehydech, toluenu a dalších. Tyto látky se používají 

nejen v běžných parfémech, ale také ve veškerých kosmetických a hygienických 

produktech, čisticích přípravcích či produktech na praní, ve svíčkách, osvěžovačích 

vzduchu apod. I tady se vyplatí pohledat výrobky, které jsou toxické co nejméně, 

případně si začít vyrábět doma vlastní (musím se přiznat, že tak daleko ještě nejsem). 

Přehledný seznam těchto látek najdete v článku Dr. Joshe Axe. 

greenpeace.ohttp://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/Toxicke-znecisteni/BPA/
https://www.emmahradecka.net/oblibene-produkty
http://avocados.cz/nebezpecne-chemikalie-v-deodorantech-antiperspirantech
http://draxe.com/dangers-synthetic-scents/
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Fluor v zubní pastě a ve vodě – Fluor může mít negativní dopad na zdraví 

kostí a fungování štítné žlázy. I když se toto téma zatím zkoumá a sbírají se důkazy, já 

si dávám alespoň pozor na to, abych pila filtrovanou vodu, pořídila jsem si levný filtr 

na sprchu a používám přírodní pastu na bázi černého uhlí s eukalyptem. Více si o tomto 

tématu můžete přečíst v článku od Marka Sissona. 

Těžké kovy a plísně – Těžké kovy a plísně jsou další z látek, které mohou 

vašemu organismu uškodit. Po přechodu na ozdravný protokol automaticky podpoříte 

detox organismu, protože jej přestanete zatěžovat látkami, které jsou pro něj těžko 

stravitelné a které u něj vyvolávají negativní reakci. Pokud byste se ale stále cítila po 

veškerých doporučovaných změnách špatně, vyplatí se podívat na možnost přetížení 

organismu těžkými kovy (rtuť například z amalgámových plomb, olovo např. 

z některých hraček z Číny, kadmium např. z pokovovaných výrobků, arzen např. z rýže 

pěstované na kontaminované půdě) a také na plíseň v domácnosti. 

Detox okolního prostředí může být docela náročnou záležitostí. Nedovedu si 

představit, že by se někdo rozhodl celý svůj byt (a život) přeměnit ze dne na den (i 

když určitě to není nemožné). Já na to jdu tak, že kdykoliv potřebuji nějaký výrobek, 

hledám nový, netoxický. Moje domácnost ještě zdaleka není bez toxinů, ale postupně 

tam alespoň směřuju. Na začátku vaší ozdravné cesty jsou důležitější věci, kterými se 

budete potřebovat zabývat (já nedám dopustit na změnu stravy). Ale uvidíte, že 

postupem času, jak se budete cítit lépe, budete mít energii a myšlenky i na tento typ 

změn. 

 

 

http://www.marksdailyapple.com/is-fluoride-safe/
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Psychika 

 

Opět to všichni víme: Psychika hraje při uzdravování obrovskou roli. Všechno, co nás 

uklidňuje a vyvolává v nás pozitivní pocity, vede také k pozitivním biochemickým 

reakcím v těle. Na rozdíl od stresové zátěže tělu říkáme, že je všechno v pořádku, že se 

může uklidnit, uvolnit a soustředit na uzdravování. 

 

 

 

Meditace 

Je prokázáno, že meditace má dobrý vliv na naši nervovou soustavu, což zase 

pozitivně ovlivňuje další procesy jako trávení, hojení, regeneraci buněk atd. Pokud 

jste jako já a chvíli neposedíte, zkuste na to jít postupně. Pořiďte si nějakou meditační 

aplikaci (The Guardian jich několik navrhuje v tomto článku.) Zkuste se podívat na 

stránky Jasona Stephensona – já si jeho mluvenou Rainbow Chakra Spoken Meditation 

pouštím na Spotify každý večer před usnutím. Helen Kåselöv zase nabízí videoprogram 

Yoga for Endometriosis, která je také spíše dýchací a meditační. A motivační aplikace 

The Fabulous obsahuje mimo jiné i meditační bloky. Navíc takové procházky v přírodě 

http://www.theguardian.com/technology/2016/may/26/five-of-the-best-meditation-apps
http://www.relaxmeonline.com/
http://www.endoyoga.com/
http://www.thefabulous.co/
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mají stejný účinek, jako pravidelná meditace Prostě zapátrejte a zkuste najít, co vám 

bude vyhovovat, a k čemu se tím pádem donutíte. 

 

Koníčky a další radosti 

Naučte se vnést si do života co nejvíce radosti. Popusťte uzdu své kreativitě a pusťte 

se do projektů, které vás baví. Najděte si nový koníček (klidně zcela nenáročný, 

například relaxační omalovánky pro dospělé). Dopřejte si po večerech klidnou chvilku 

pro sebe v horké vaně. Začněte pravidelně s rodinou nebo kamarádkou jezdit jeden 

víkend v měsíci ven z města. Prostě hledejte ve svém každodenním životě skulinky, do 

kterých můžete vměstnat co nejvíce pohody a pozitivní energie. Může to klidně být jen 

pravidelná desetiminutová procházka po obědě, obhlížení vašich oblíbených 

květinářství pro příjemnou pastvu pro oči nebo klidný šálek čaje u vašeho oblíbeného 

časopisu. Cokoliv, co vás pohladí na duši, vás pohladí i na těle. 

 

 

. 

 

 

 

 

Přečtěte si na blogu: 

O intuici a rituálech 

Měsíční modlitba 

 

https://www.emmahradecka.net/post/o-intuici-a-ritualech
https://www.emmahradecka.net/post/o-intuici-a-ritualech
https://www.emmahradecka.net/post/mesicni-modlitba
https://www.emmahradecka.net/post/mesicni-modlitba
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Abych vám vaši nelehkou situaci usnadnila, rozhodla jsem se sepsat konkrétní plán, 

podle kterého se můžete (ale nemusíte) řídit. Diagnóza endometriózy a veškeré 

související projevy mohou být dost ohromující, což znám z vlastní zkušenosti. Mně 

samotné trvala cesta ke spokojenému a (téměř naprosto) zdravému životu celé dva 

roky. Ale vám nemusí! Můžete se poučit z mých zkušeností, případně ze zkušeností 

ostatních. Připojte se k mé uzavřené diskuzní skupině na Facebooku Good Vibes – 

pozitivní přístup k uzdravování a zeptejte se ostatních, co jim v jejich cestě za zdravím 

pomohlo! 

Mám tu pro vás „tahák“ toho, jak můžete do svého života postupně zařadit všechno 

to, co čem jste se tady dočetla. A začít můžete okamžitě! 

 

 

 

 

Přečtěte si na blogu: 

Když člověk míní a život mění 

Moje chyby a ponaučení 

http://www.facebook.com/groups/GoodVibesSkupina/
http://www.facebook.com/groups/GoodVibesSkupina/
https://www.emmahradecka.net/post/kdyz-clovek-mini-a-zivot-meni
https://www.emmahradecka.net/post/kdyz-clovek-mini-a-zivot-meni
https://www.emmahradecka.net/post/moje-chyby-a-ponauceni
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Do čeho se můžete pustit okamžitě 

 

To nejdůležitější na začátek: Vydechněte a dejte si čas… na všechno. Endometrióza 

není rakovina, a i když máte třeba momentálně velké bolesti, nebo vás váš lékař tlačí 

do hormonální léčby či operace, anebo byste ráda co nejdříve otěhotněla, nemusíte 

jednat už zítra. Důležitá rozhodnutí chtějí čas, a hlavně vaši fyzickou a psychickou 

pohodu. (Mně trvalo pět let, než jsem se rozhodla, že půjdu na první operaci. Za tu 

dobu jsem si dala své zdraví dost do kupy a udělala si ve věcech jasno. Vám to 

samozřejmě tak dlouho trvat nemusí!) 

 

Pusťte se do prvních krůčků v souvislosti se změnou stravy. Vytvořte si plán, jak 

budete postupovat. Není pochyb o tom, že čím agresivněji ke změnám přistoupíte, tím 

rychleji uvidíte výsledky. Ale i toto rozhodování je extrémně individuální. Možná 

potřebujete nebo chcete vrhnout se do toho po hlavě a už od zítřka ze stravy vyloučit 

cukr, obiloviny i mléčné výrobky. Pokud ano, skvělé! Pokud ne, pusťte se do toho 

postupně – první týden cukr, další obiloviny, další mléčné výrobky (například). Zásady 

vysokonutriční protizánětlivé stravy ale můžete začít dodržovat okamžitě: zařaďte 

kvalitní bílkoviny, dostatek zdravých tuků a hlavně, obrovské množství zeleniny! A 

přestaňte kupovat průmyslově zpracované výrobky. Hned teď! 

 

Začněte o sebe lépe pečovat. Schopnost a možnosti změny životního stylu jsou zase 

dosti individuální, ale zkuste si najít jednu oblast, kterou můžete už od zítřka ve svém 

životě změnit: chodit dříve spát, zařadit procházky v přírodě, pustit se do pravidelné 

jógy nebo meditace. Pokud jste typ, co pravidelně intenzivně sportuje, toto je vhodná 

chvíle zamyslet se nad tím, zda by nestálo za to dát si na chvíli pauzu a umožnit tělu 

více se zregenerovat. Můžete si zítra udělat radost, stavit se nakoupit epsomské soli a 

několikrát týdně si dát relaxační koupel! Epsomská sůl je plná hořčíku, který je jedním 

z důležitých minerálů potřebných na řadu procesů v těle. Pomáhá mimo jiné 

správnému trávení a uvolňování křečí. To přesně potřebujeme! 
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První týden a měsíc (možná dva) 

 

 

Vyzbrojte se co největším množstvím informací. Nemoc (tedy spíš uzdravování) je vaší 

odpovědností. Člověk si nemůže zvolit v boji proti nepříteli správnou strategii, když o 

něm nic neví. Pokud se chcete nemoci skutečně zbavit, budete tomu muset věnovat 

čas a energii. Na konci tohoto průvodce najdete řadu zdrojů, bohužel naprostou 

většinu anglicky psaných (proto jsem začala psát blog!). Pohledejte na internetu. 

Přečtěte si mé články. Přidejte se k mým Facebookovým stránkám nebo se staňte 

členem mé uzavřené diskuzní skupiny a poptejte se na zkušenosti ostatních. Uvidíte, 

že se budete při další návštěvě lékaře cítit lépe a nemoci se už nebudete tolik bát. 

 

Dále pečlivě pracujte na změně stravy. Máte za sebou první týden více či méně 

drastických změn. Máte lepší představu o tom, jak to zvládáte a co je pro vás těžké. 

Využijte tuto znalost k naplánovaní efektivní strategie. Ta může spočívat v časovém 

harmonogramu další eliminace potravin, dohledávání vhodných receptů, sepsání 

nákupních seznamů (vyplatí se sepsat si, jaké základní potraviny chcete mít každý 

týden v zásobě). Hlavně vydržte! První týdny eliminační diety mohou být dost náročné. 

Máte ale ušlechtilý cíl. Snažíte se podpořit své tělo při uzdravování tak, abyste 

nemusela brát syntetické léky s řadou negativních účinků, abyste měla menší bolesti, 

nebo abyste se rychleji a lépe zotavila z operace. Určitě vám to stojí za vynaložené úsilí. 

(Já vám můžu garantovat, že se to vyplatí.) 

 

Začněte pracovat na výraznější změně životního stylu. Minulý týden jste si možná 

dopřála epsomovou koupel a na žádné další změny nebyl čas. Ale tyto změny jsou tak 

důležité, že je potřeba si na ně čas udělat. Zamyslete se nad tím, jak přeorganizovat 

své aktivity tak, abyste si zajistila minimálně 8 hodin spánku denně. Jak zařadit ranní či 

večerní jógu a/nebo meditaci (stačí 10 minut!). Kdy a kam si můžete zajít na procházku 

či vyjet z města (příroda léčí!). Objednejte se na masáž. Zajděte si do sauny. Zamyslete 

http://www.facebook.com/goodvibeshuntress/
http://www.facebook.com/groups/GoodVibesSkupina/
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se, co by vás bavilo, jak byste mohla být kreativní. Začněte si psát deník. Začněte plést 

či háčkovat. Pusťte se do paleo pečení. Určitě přijdete na spoustu věcí, které by seděly 

právě vám. Všechny si je sepište a seznam uložte jako inspiraci na později. Uvidíte, že 

s pozitivními změnami ve vašem životě přijde větší chuť věnovat se tomu, co vám 

opravdu dělá dobře. 

 

Začněte se rozhlížet kolem sebe a zamyslete se nad tím, jak odstranit toxiny z vašeho 

prostředí. Pokud je toho na vás moc, také si jen sepište seznam a uložte si jej na 

později. Pokud v ostatních změnách vytrváte, garantuju vám, že se vám do toho 

jednoho dne bude chtít. Můžete si zatím třeba dát závazek, že při nákupu každého 

nového čisticího prostředku, kosmetiky nebo čehokoliv jiného (například nádobí či 

varné konvice) zvolíte netoxickou variantu. 

 

Najděte si čas na návštěvu vašeho lékaře či místní laboratoře a nechte si změřit 

hladinu vitamínů a minerálů. Požádejte lékaře i o další testy, například vysoce citlivý 

CRP (v angličtině „high sensitivity CRP“, C-reaktivní protein je ukazatelem zánětu 

v těle), CA-125 (což je marker pro nádory na vaječnících, ale bývá zvýšený i u 

endometriózy a dalších potíží) či markery na funkci štítné žlázy. (Pokud se s vaším 

doktorem nedá takto „vyjednávat“, možná je čas začít si hledat nového. Endometrióza 

je dlouhodobá nemoc a podpora ze strany kvalitního, ochotného a komunikativního 

praktického lékaře může znamenat rozdíl mezi nebem a zemí. Zkuste najít někoho, kdo 

vám s touto nelehkou cestou pomůže.) 

 

Když už jsme u těch doktorů, začněte pomalu hledat specialistu na endometriózu. Vím, 

že máte pocit, že na to už opravdu nenajdete energii (byly doby, kdy jsem si myslela, 

že všechno vzdám a buď se na doktory a celou léčbu vykašlu úplně, nebo naopak půjdu 

dobrovolně pod ruku prvnímu doktorovi, na kterého narazím). Ale toto je opravdu 

důležitý krok. Máte endometriózu a potřebujete najít specializovaného lékaře nebo 

středisko. Ideálně někoho, s kým se dá dobře mluvit. Někoho, kdo vás nebude tlačit 

do kroků, ze kterých nemáte dobrý pocit. Zjistěte si druhý a třetí názor. Velmi ráda bych 
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vám dala konkrétní doporučení, ale k léčbě endo jsem se rozhodla až ve chvíli, kdy jsem 

kvůli práci trávila většinu času v Belgii. Zkuste se podívat na diskuze v mé uzavřené 

Facebookové skupině a poptat se, snad se vám podaří někoho najít.  

 

V tuto chvíli by také stálo za to rozmyslet se, jestli stojíte o podpůrnou terapii v podobě 

psychologa, nutričního poradce či například instruktora hormonální jógy. Toto bych 

nazvala „dobrovolným prvkem“ protokolu, protože každá jsme jiná a máme jiné 

potřeby. Ale psychologická či spirituální pomoc v těžkém období rozhodně není 

k zahození. 

 

A teď, poté co jsme se zaměřily na vaše potřeby (protože ty jsou nejdůležitější!), se 

můžeme podívat i kolem sebe. Promluvte si s vašimi blízkými. To, co si prožíváte, je 

pro ostatní dost těžko pochopitelné. (Nejlíp vás asi pochopí další ženy, které si prošly 

něčím podobným, ale to vám pomůže jen částečně.) Proto je velmi důležité správně a 

efektivně komunikovat s vašimi blízkými. Opět, každá máme jiný styl komunikace a 

jiné potřeby. Můžete se ale zamyslet nad tím, jak nejbližším sdělit, že se vydáváte na 

tuto novou ozdravnou cestu. Ukažte jim třeba tohoto průvodce nebo je pošlete na mé 

stránky emmahradecka.net! Nebo si s nimi jen povídejte. Stanovte si s nejlepší 

kamarádkou výzvu a zapojte ji do dodržování protokolu s vámi! (Věřte mi, 

vysokonutriční strava prospěje opravdu všem.) Stejně jako si vy a váš nemocný 

organismus zaslouží všechny ozdravné kroky zaměřené na vás, zasloužíte si také 

kvalitní komunikaci s blízkými. Myslím si, že ani nemusí nutně s vaším přístupem 

souhlasit (je to váš přístup a vaše zdraví, ne jejich). Ale jsem přesvědčená, že je potřeba, 

aby situaci vzali na vědomí a respektovali. Pokud v sobě najdou dostatek síly, aby vás 

podpořili a pomohli vám, tím lépe! 

 

 

 

Přečtěte si na blogu: 

Eliminační dieta 

Reintrodukce potravin 

http://www.facebook.com/groups/GoodVibesSkupina/
http://www.facebook.com/groups/GoodVibesSkupina/
https://www.emmahradecka.net/
https://www.emmahradecka.net/post/eliminacni-dieta
https://www.emmahradecka.net/post/eliminacni-dieta
https://www.emmahradecka.net/post/reintrodukce-potravin
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Dlouhodobý přístup k protokolu 

 

 

Nastává čas na racionální a intuitivní analýzu zároveň. Máte za sebou měsíc 

obrovských změn. Pokud se vám podařilo dodržet všechny kroky tohoto protokolu, je 

dost pravděpodobné, že se začínáte cítit lépe. Pokud ne fyzicky, tak alespoň psychicky, 

protože jste vzala své zdraví do vlastních rukou a máte nad věcmi kontrolu. Víte, že si 

dokážete z mnohého pomoci sama a že jste na dobré cestě. Teď je ideální chvíle 

zastavit se, vzít v úvahu vše, co se za poslední měsíc událo (jestli jste si psala deník, 

určitě vám velmi pomůže), zamyslet se nad tím a možná nechat pracovat intuici. A 

uvidíte, co vám z toho „vypadne“. Úplně klidně to může být jen pocit, že potřebujete 

více času. I to je dobře! Víte, že potřebujete čas a nenecháte na sebe tlačit. Klobouk 

dolů, protože (bohužel) v dnešní uspěchané době si řada žen na sebe čas neudělá. 

Může vám z toho také vyjít, že máte ze změny stravy a životního stylu dobrý pocit a že 

se do ničeho dalšího nechcete hnát. (Já jsem nejdříve jen nechápavě a nečinně 

vyčkávala. Potom jsem na sobě začala pracovat a trvalo mi celkem pět let, než jsem 

došla k rozhodnutí ohledně operace.) Možná ale máte jasno v tom, že chcete hledat 

dobrého specialistu a zkusit operaci. (A možná dojdete k tomu, že tohle pro vás není, 

že je to moc práce, chce to příliš velkou disciplínu a že si radši necháte předepsat 

hormony. I když mě mrzí, že ve vašem případě tento přístup nezafungoval, je to váš 

život a nikdo vám do něj nemůže mluvit. Důležité je, že jste se rozhodla na základě 

konkrétních zkušeností.) 

 

Konsolidujte dosud získané návyky a začněte pracovat na nových. Teď už byste měla 

mít docela dobrou představu o tom, co u vás obecně funguje, a co spíše ne. Také byste 

měla (alespoň podvědomě) tušit, co vás vede správným směrem a co vám 

v uzdravování naopak brání. Můžete proto dopilovat to, co dobře zafungovalo. A 

můžete začít hledat podrobnější nuance, na které jste dříve neměla ani čas, ani 

kapacitu. Možná tušíte nějaké potravinové intolerance. Možná vás zajímá jeden z výše 

zmíněných přístupů ke stravě a životu. Možná máte chuť a energii pustit se opatrně 
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znovu do sportování. Jen do toho! Vaše tělo a mysl vám vysílají určité signály a vy byste 

měla být stále schopnější je číst a ctít je. 

 

Toto je také podle mého názoru ideální doba informovat širší okolí. Já osobně si 

myslím, že je pro mě lepší, když o mé nemoci vědí moji známí i kolegové. Dává mi to 

v důsledku mnohem větší prostor k tomu, abych byla sama sebou. Veškeré moje síly 

jsou nasměrovány na péči o mé zdraví, nepotřebuju vynakládat další na to, abych se 

tvářila, jako že se nic neděje. (A to říkám zcela bez zveličování problému. Mám totiž 

pocit, že máme tendenci spíš nemoc a s ní spojené problémy zlehčovat, což nám ale 

nedá prostor se s ní dostatečně a zdravě vypořádat.) Nemusíte se o své nemoci nijak 

rozpovídat, ale můžete stručně a bez emocí informovat své okolí ve chvíli, kdy se na to 

budete cítit. Klidně ve stylu: „Dnes se k vám nepřidám na oběd, je mi opravdu zle z té 

nové nemoci, co mi diagnostikovali.“ Anebo jakkoliv jinak, nechám to na vás. 

 

A to nejlepší na závěr: Začněte zase žít! Ano, bude to nový život. (Nový, ne horší!) 

Budete se muset více věnovat řešení nemoci, rozhodně se budete muset více věnovat 

péči o sebe a některé věci budete muset nemoci přizpůsobit. Taky se s tím vším budete 

muset vyrovnat psychicky. A všechno to bude trvat. Vlastně si myslím, že uzdravování 

probíhá neustále. Pořád na něm pracujeme. Pořád na sobě pracujeme. Bude to takové, 

jaké si to každá z nás udělá. Já jen moc doufám, že poslední měsíc dva ozdravného 

protokolu vám ukázaly, že existuje cesta, kterou si sama vyšlapete a kterou máte ve 

svých rukou. 
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Aubree Deimler – Aubree také trpí endometriózou a také 

se vydala na cestu přírodní léčby (i když její přístup ke stravě se 

trošku liší od toho mého, například tím, že tolik nerespektuje 

paleo principy, anebo že nedoporučuje konzumaci červeného 

masa). Je profesí web designérka, ale velkou část času a energie 

věnuje svému blogu www.PeaceWithEndo.com. Je autorkou 

knihy From Pain to Peace with Endo, založila Facebookovou skupinu Finding Peace with 

Endo a momentálně připravuje další knihu. Začala také natáčet podcasty a poskytuje 

online poradenství. 

 

 

Sarah Ballantyne, Ph.D. – Sarah má doktorát 

z lékařské biofyziky, sama trpí několika autoimunitními 

onemocněními (včetně Hashimotovy tyroiditidy, lupénky a 

lichen planus) a dříve trpěla také výraznou obezitou. Sarah 

vyvinula autoimunitní paleo protokol (AIP), který popsala ve 

své knize The Paleo Approach. Nově také publikovala knihu 

The Paleo Principles. Na jejím blogu www.ThePaleoMom.com 

najdete nepřeberné množství informací o tom, jak se uzdravit 

skrz výživu a změnu životního stylu. Sarah vydala také několik 

kuchařek a spolu s jejím týmem poskytuje online poradenství. 

 

http://www.peacewithendo.com/
file:///C:/Users/HUDECEK/Desktop/Emma/Huntress/Průvodce/www.ThePaleoMom.com
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Terry Wahls, MD. – Terry je lékařkou a v roce 2000 

jí byla diagnostikována progresivní roztroušená skleróza. 

Během několika let vyvinula autoimunitní protokol pro RS, 

který popsala v knize The Wahls Protocol. Podařilo se jí 

natolik zlepšit svůj zdravotní stav, že se během roku 

dostala z vozíčku na zpět na sportovní kolo. Její 

inspirativní přednášku TEDx s názvem Minding Your 

Mitochondria si můžete poslechnout i vy. Terry momentálně vede výzkum na 

University of Iowa Carver College of Medicine a prostřednictvím svých stránek 

www.TerryWahls.com pomáhá tisícům lidí léčit se z RS stejně, jako se to podařilo jí. 

V brzké době bude také vydávat svou první kuchařku. 

 

Leanne Vogel – Leanne je holistická výživová poradkyně, 

která sama mnoho let bojovala s poruchami příjmu potravy, 

PCOS (syndromem polycystických vaječníků) a několikaletou 

amenoreou (ztrátou menstruace). Díky změně stravy a životního 

stylu se jí podařilo své problémy vyřešit. Její přístup Fat Fueled je 

založený na ketogenní dietě vycházející z paleo principů a 

upravené pro potřeby žen. Leanne prosazuje tzv. intuitivní stravování a neustále 

opakuje, jak je důležité poslouchat své tělo. Napsala několik knih a kuchařek. Více 

informací si můžete přečíst na jejím blogu www.HealthfulPursuit.com. Spolu se svým 

týmem také poskytuje poradenství. 

Ženskému zdraví rozumí… ženy! - Jak jste si jistě všimla, představuji vám 

zde samé ženy. Není to proto, že by se v paleo / real food sféře neobjevovalo dost 

mužů, ale proto, že ženské tělo má velmi citlivý hormonální systém a své specifické 

potřeby (i když Sarah a Terry pomáhají při autoimunitních onemocněních bez rozdílu 

pohlaví). To, co si můžou dovolit muži (například velmi nízký podíl sacharidů ve stravě, 

půsty či vysoce intenzívní trénink), může často ženám pochroumat zdraví. A i když 

velmi pečlivě a se zájmem sleduji řadu mužských autorů, není pro ně v tomto průvodci 

tolik místa (až na dvě výjimky níže). 

http://www.youtube.com/watch?v=KLjgBLwH3Wc
http://www.youtube.com/watch?v=KLjgBLwH3Wc
file:///C:/Users/HUDECEK/Desktop/Emma/Huntress/Průvodce/www.TerryWahls.com
http://www.healthfulpursuit.com/


56 

 

 

 

 

Ještě než se dostaneme ke kapitole o zdrojích, ráda bych vám řekla pár slov o tzv. 

integrativní či funkční medicíně (integrative / functional medicine). Lidský organismu 

je ucelený, komplexní systém, který není možné rozkouskovat do oddělených kategorií 

a tvářit se, že ty spolu nekomunikují a nejsou na sobě závislé (viz můj popis 

endometriózy jako multisystémové nemoci). Funkční medicína vnímá pacienta jako 

celek (viz. celostní medicína), a hlavně a především pátrá po příčině nemoci, kterou 

má za cíl odstranit (např. fungování biochemicých procesů, zánět, oxidativní zátěž, 

toxická zátěž či narušené energetické procesy v buňkách).  

 

Jak víte, konvenční medicína je velmi účinná v léčbě akutních problémů, používání 

chirurgických zákroků či v předepisování syntetických léků, které potlačují příznaky 

nemoci. V případě chronických onemocnění (např. metabolicky podmíněné nemoci, 

neurologická onemocnění, autoimunitní onemocnění, hormonální nerovnováha 

apod.) ale nedokáže nabídnout uspokojivé dlouhodobé řešení. To hledá právě funkční 

medicína. 
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Funkční medicína neřeší problém potlačením jeho příznaků (i když v některých 

případech použije jako první krok i toto řešení), ale zaměřuje se na napravení 

biochemické, energetické či hormonální nerovnováhy, která k nemoci vede. Jak píše 

Elizabeth Lipski ve své knize Digestive Wellness4, funkční lékaři vycházejí z těchto pěti 

principů (tzv. „5R“): 

 

• Remove – Odstranit z organismu (a stravy či prostředí) nízkonutriční potraviny, 

zpracované potraviny, netolerované potraviny, nezdravé tuky, ale i parazity, 

těžké kovy, plísně či infekce. 

• Replace – Nahradit zpracované, nízkonutriční, nekvalitní potraviny čerstvým, 

nezpracovaným, opravdovým jídlem, případně podpořit zažívání za pomoci 

trávicích enzymů, žaludeční kyseliny (HCl) či žlučových solí. 

• Reinoculate (Repopulate) – Znovu osídlit trávicí trakt (který hraje roli při 

vstřebávání živin, ale také např. při zajišťování imunity či zdravých 

neurologických pochodů) prospěšnými organismy, jako jsou probiotika a 

prebiotika. 

• Repair – Opravit nefunkční orgány či tkáně pomocí vysokonutričních potravin a 

potravinových doplňků (včetně například půstu jako prostředku pro zajištění 

zažívacího klidu tak, aby organismus měl prostor na hojení a nemusel se zabývat 

jinými činnostmi). 

• Rebalance – Znovu nastolit rovnováhu pomocí podpůrných opatření v podobě 

snížení stresu, kvalitního spánku, vhodné pohybové aktivity, změnách v přístupu 

k vlastnímu tělu a uzdravování obecně. 

 

 

 

4 Elizabeth Lipski PhD. Digestive Wellness: Strengthen the Immune System and Prevent Disease Through Healthy Digestion. Fourth edition. ISBN: 978-

0-07-170161-7, 2012. 
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Mými dvěma největšími oblíbenci v tomto oboru jsou Dr. Mark Hyman a Chris Kresser. 

Ovšem prakticky veškeré zdroje, které v průvodci uvádím, respektují podobný přístup. 

 

Mark Hyman, MD, je ředitelem Cleveland Clinic Center for 

Functional Medicine, zakladatelem The UltraWellness Center a 

předsedou představenstva Institute of Functional Medicine, který 

mimo jiné nabízí online certifikační programy. Je také autorem 

několika knih, např. The Blood Sugar Solution nebo The 10-Day 

Detox Diet (vyšly i v češtině) a nově vydané knihy Eat Fat, Get 

Thin, stejně jako stejnojmenné kuchařky. Kromě obrovské práce 

vložené do zvyšování povědomí o výživě či funkční medicíně 

(kterou si můžete sami prohlédnout na jeho stránkách www.DrHyman.com) dále léčí 

pacienty a zapojuje se do řady studií. 

 

 

Chris Kresser, M.S., LAc, vystudoval Acupuncture & 

Integrative Medicine College a je jedním z hlavních představitelů 

v oblasti funkční medicíny a paleo. Chris je autorem knihy The Paleo 

Cure a zakladatelem Kresser Institute, který nabízí online programy 

certifikace v oblasti funkční medicíny a tzv. ancestral nutrition. 

Veškerou jeho práci můžete sledovat na jeho stránkách 

www.ChrisKresser.com. 

 

Z mých oblíbených autorů v roce 2018 a 2019 jasně vedou například Ari Whitten, Dr. 

Ben Lynch, Dr. Michael Ruscio či Dr. Stephan Guyenet. U všech oceňuji především to, 

že se nepřiklání nutně k jednomu vyhraněnému stravovacímu směru, ale respektují 

fakt, že jsme každý jedinečný, a tudíž budeme každý potřebovat něco trochu jiného. 

Všichni také rigorózně respektují nejnovější vědecké poznatky. A nesmím také 

zapomenout na rozumnou a vtipnou stálici v paleo světě, kterou je Robb Wolf! 

http://www.drhyman.com/
file:///C:/Users/HUDECEK/Desktop/Emma/Huntress/Průvodce/www.ChrisKresser.com
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Doufám, že vás protokol zaujal a že mu (a svému zdraví!) dáte šanci. 

Velmi ráda od vás uslyším zpětnou vazbu! Dejte mi vědět, jak se vám průvodce líbil, 

jestli vám pomohl nebo co vám v něm není jasné. Díky vašim dotazům a reakcím můžu 

lépe rozhodnout, jakým tématům se na blogu věnovat. Můžete se na mě obrátit přes 

kontaktní formulář mých stránkách emmahradecka.net. Můžete mi také poslat zprávu 

přes mou Facebookovou stránku Good Vibes Huntress, anebo se mě a ostatních zeptat 

v mojí uzavřené Facebookové skupině Good Vibes – pozitivní přístup k uzdravování.  

 

Pokud se vám můj průvodce líbil, budu ráda, když o stránkách řeknete ostatním! 

Sdílejte mé články z blogu a informujte ostatní kamarádky a známé. Tento ozdravný 

protokol je sice ušitý na míru pro endometriózu, ale garantuji vám, že pomůže i při 

dalších potížích, jako jsou ženské hormonální problémy (PCOS – syndrom 

polycystických vaječníků, cysty a fibroidy, nepravidelná menstruace, PMS – 

premenstruační syndrom aj.), dále metabolické poruchy (cukrovka, vysoký krevní tlak, 

inzulinová rezistence), autoimunitní onemocnění (roztroušená skleróza, lupénka, 

revmatoidní artritida, SLE – lupus, Hashimotova tyroiditida, Crohnova choroba, 

autoimunitní záněty střev a mnoho dalších), neurologická onemocnění (úzkosti, 

deprese, Alzheimerova či Parkinsonova nemoc), dále alergie a potravinové 

https://www.emmahradecka.net/
http://www.facebook.com/goodvibeshuntress/
http://www.facebook.com/groups/GoodVibesSkupina/
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intolerance, IBS – syndrom dráždivého tračníku, vyrážky či nadváha nebo chronická 

únava. 

Pokud protokol vyzkoušíte, či pokud se vám podařilo porazit chronické onemocnění 

nějakým jiným přírodním přístupem, dejte vědět mně i ostatním na Facebooku. 

 

A teď už nezbývá nic jiného než popřát vám hodně sil do vaší jedinečné ozdravné 

cesty za štěstím! Never stop hunting for good vibes! 
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Na mých stránkách si můžete poslechnout podcasty o endometrióze a AIP. 

 

Stránka Mé oblíbené knihy obsahuje kategorie: 

endometrióza, Paleo / keto pro ženy, autoimunita, 

Paleo / Primal, zažívání a obiloviny, 

kuchařky, zdraví a strava – různé, život. 

 

Stránka Mé oblíbené produkty obsahuje kategorie: 

potravinové doplňky (probiotika, vitamíny a minerály, enzymy a výtažky z rostlin), 

kuchyňské spotřebiče a potraviny, vychytávky do kuchyně, 

dámské produkty, kosmetika, hygiena a relax, volný čas, osobní rozvoj. 

https://www.emmahradecka.net/podcasty
https://www.emmahradecka.net/oblibene-knihy
https://www.emmahradecka.net/oblibene-produkty
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Další české zdroje 

 

Další blogy, které jsou blízké mému přístupu ke zdraví a stravě 

Histaminová Kašulka 

Vyvážené zdraví 

Tereza Broschová (program AIP) 

 

Blogy pro ženy 

Endoinfo 

Fertility 

Ženy ženám 

Kalíšek 

 

Blogy s paleo recepty (a řadou užitečných informací) 

Paleo snadno 

Paleo doupě 

Tereza Broschová (Paleo rodina) 

Veselé borůvky 

Primal zdraví 

 

 

Upozornění: Tento průvodce neobsahuje žádné lékařské rady a doporučení. 

Veškerá práva vyhrazena ©2019 Emma Hradecká. 

http://histaminovakasulka.com/
http://vyvazenezdravi.cz/
https://terezabroschova.cz/opravdovym-jidlem-ke-zdravi/
http://www.endoinfo.sk/
http://fertility.cz/
http://zenyzenam.cz/
http://kalisek.cz/
http://paleosnadno.cz/
http://blog.paleo-doupe.cz/recepty/
http://terezabroschova.cz/
http://www.veseleboruvky.cz/
https://primalzdravi.cz/

