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Jak dlouho myslíte, že jsme schopni přežít…

• Bez jídla?
až několik týdnů

• Bez vody?
až několik dnů

• Bez dechu?
pár minut



Kvalita a kvantita? Dechové návyky!

• Dechové návyky vedoucí pro rozvoj maximální kondice.

• Zlepšení kondice souvisí se schopností uvolnit kyslík do svalů, orgánů a 
tkání. 

• Tím se zlepší zdraví, kondice a výkon.



Ví vaše tělo, kolik vzduchu, v který moment 
potřebuje?
• vrozený způsob dýchání

X
• stres, nezdravá strava, sedavý způsobu života, přetopené domácnosti, 

nedostatek aktivit…
�

• špatné dechové návyky 
�

• letargie, nárůst váhy, problémy se spánkem, onemocnění srdce a dechové 
soustavy…



Novodobé problémy s dýcháním

• NADMĚRNÉ dýchání 2-3x více!
�

• zúžení dýchacích cest
• omezuje schopnost těla se okysličit a stahuje cévy � omezený průtok 

krve do srdce a dalších orgánů i svalů



Dýcháte nadměrně?

1. Dýcháte občas ústy během denních aktivit?

2. Dýcháte ústy během spánku? Budíte se ráno s pocitem sucha v ústech?

3. Chrápete nebo zadržujete dech?

4. Je během vašeho odpočinku viditelné, jak dýcháte? Čím víc pohybu vašeho 

hrudníku nebo břicha, tím těžší dech.



Dýcháte nadměrně?

5. Při dýchání více pohybu v hrudníku než břiše?

6. Vzdycháte pravidelně během dne? Povzdech…

7. Slyšíte někdy, jak dýcháte během odpočinku?

8. Míváte ucpaný nos, zúžené dýchací cesty, únavu, motání hlavy nebo závratě?



Program Oxygen Advantage®

• Jednoduchá dechová technika pro zlepšení zdraví a kondice.

• (Zcela bezpečný program pro většinu lidí mimo těhotných žen.)



Program Oxygen Advantage®

• Dýchání by mělo být vždy nosem, ve dne i v noci, tiché, jemné a klidné.
• Uvědomujte si své dýchání, zaměřte se na uvolnění těla a dýchacích 

svalů po celý den.
• Pokud jste připraveni cvičit delší zádrže dechu, cvičte 5 opakování ve 2 

setech denně.
• Cvičení na noc. Během spánku si zalepte ústa lékařskou lepicí páskou 

(MyoTape.com).
• Cíl je dosáhnout BOLT skóre 40 sekund a MBT skóre 80-100 kroků.



BOLT

• BOLT skóre - pohodlná zádrž dechu ve výdechu

• Vypovídá o kvalitě našeho dýchání a o snesitelné zádrži dechu.







Denní program pro začátečníky dle věku a 
zdravotním stavu
• 1. Měřit BOLT skóre 1x týdně ráno po probuzení
• 2. Dýchat nosem ve dne i v noci, používat na spaní MyoTape
• 3. Procvičovat více malých zádrží dechu po dobu 10 min. 6x denně
• 4. Chodit denně 10-15 minut pomalou chůzí se zavřenými ústy. 

Pokud se potřebujete nadechnout ústy, zpomalit nebo se zastavit.
• 5. Při zvýšení BOLT skóre začít fyzicky cvičit.

• Mírné zlepšení trvá většinou 6-8 týdnů



Pozitivní výsledky cvičení programu 
Oxygen Advantage® :
• Zlepšení kvality spánku a energie
• Snadnější dýchání a snížení dušnosti během tréninku
• Přirozený nárůst produkce EPO a počtu červených krvinek
• Zlepšení okysličení pracujících svalů a orgánů
• Menší hromadění kyseliny mléčné a nižší únavu
• Zlepšení výkonu



Oxygen Advantage® vám pomůže:

• Upevnit zdraví a zlepšit celkovou kondici
• Zlepšit každodenní hladinu energie a psychické soustředění
• Potlačit chuť k jídlu a zhubnout přebytečné kilogramy pomocí správného 

dýchání
• Kontrolovat dech a zvýšit efektivitu tréninku bez většího úsilí
• Simulovat trénink ve vysoké nadmořské výšce a zlepšit vytrvalost
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Děkuji za pozornost!
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