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Úvod: 

Když by mi někdo před pár lety řekl, že budu propagovat použití klystýru, myslela bych si o něm svoje. Od té 

doby se sice klystýr nezměnil, ale změnila jsem se já.  

 Všeobecně je v medicíně klystýr nedoceněný prostředek, který se používá v nemocnicích až jako poslední řešení 

u pacientů se zácpou, jimž nepomohly léky či bylinné čaje, či jako prostředek k vyčištění střeva před břišními 

operacemi či před porodem.  

Ve Švejkovi byl klystýr dokonce za trest, a tak není divu, že nepožívá všeobecně příliš velké obliby. 

A co změnilo můj pohled na klystýr? Má vlastní pozitivní zkušenost s klystýrem jako jedné ze dvou věcí, 

které vyléčily mé nemocné tlusté střevo.  

Mé střevo bylo totiž otráveno toxiny po šestidenním půstu, kdy se z mého těla do střeva vyloučily toxiny a zůstaly 

v něm. Nevěděla jsem totiž, že v průběhu půstu je nutné si každý den udělat klystýr právě k podpoře 

vyprazdňování tak, aby všechny toxiny z těla odešly.  Moje tlusté střevo téměř nepracovalo. Tři měsíce jsem se 

trápila, než jsem přišla na to, čím se vyléčím: byly to klystýry a živá strava. Za 6 týdnů jsem své střevo uzdravila. 

(Můžete si stáhnout e-book Průvodce živou stravou.) 

  

http://www.barboramullerova.cz/e-booky/
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Proč klystýr? 

Tlusté střevo podobně jako chodidla či ucho, má na svých stěnách spoustu 

reflexních míst, takových akupresurních bodů, které stimulují funkce 

jednotlivých orgánů v těle. Jsou tam místa podporující např. funkci očí, uší, 

vnitřních orgánů, prostě celého těla.  

Takže když je tlusté střevo hezky čisté a svěží, dobře se hýbe při zpracovávání 

střevního obsahu, tak automaticky provádí takovou akupresuru a podporuje 

funkce celého těla. A dělá to naprosto samo a automaticky. To pro mě bylo 

velkým překvapením. Je úžasné, jaké mechanismy naše tělo má k tomu, aby si udrželo optimální zdraví, jak je 

moudré. 

Tlusté střevo je také velmi důležité pro správnou funkci imunitního systému. Udává se, že ve střevě je 

minimálně tolik bakterií, kolik je buněk lidského těla. Ale může jich být i desetkrát víc! A to už je slušná nálož. No 

a podle toho, jak máme kvalitní mikroflóru (střevní bakterie), tak dobře potom funguje náš imunitní systém. Ty 

správné bakterie ho podporují, ty špatné oslabují. 

Mikroflóra má velký vliv i na výskyt alergií, které vznikají, když imunitní systém nefunguje správně, projeví se i na 

čistotě pleti, má prostě komplexní dopad na fungování celého organismu.  
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Zdravá střevní mikroflóra a čistota střeva je velmi důležitá pro optimální vstřebání všech živin, jež obsahuje 

potrava, kterou sníme. Pokud máme střevo zanesené, část živin se vůbec do těla nevstřebá.  

Zdravá střevní mikroflóra je náš přítel. Pomáhá nám trávit některé pro nás nestravitelné součásti potravy a 

vyrábí pro nás i některé důležité vitamíny.  

V neposlední řadě je tlusté střevo důležitým článkem v termoregulaci organismu, tedy v hospodaření s 

teplem. Když dobře funguje, tak se teplo lépe udržuje a člověk není tak zimomřivý. 

To vše znamená, že je velmi důležité se starat i o svoje střevo. Zpravidla se dobře staráme o svůj zevnějšek, 

myjeme se, abychom byli čistí, ale málokoho napadne se starat i o čistotu uvnitř těla, tedy i čistotu střeva.  

Udává se, že člověk postupem času ve svém střevě, i když netrpí zácpou, nahromadí mnoho nevyloučeného 

obsahu, který se postupně zahušťuje až do podoby tvrdých nánosů, které pak střevu překáží ve správné funkci. V 

některých pramenech se dokonce udává, že nevyloučené zbytky stolice, které ulpívají ve střevech, vlastně 

otravují vnitřní prostředí organismu tak, že se z nich ve střevě vytvářejí toxické látky, které se vstřebávají zpátky 

do těla. A co s tím? Můžeme střevo čistit svrchu tím, co jíme a zespodu ho omývat klystýry - střevními nálevy. 

Klystýr krásně střevo omyje a pomůže vyloučit i obsah, který se se stolicí ven běžně nedostane.  

Musím potvrdit, že i když jsem se vždy stravovala poměrně zdravě, tak nánosy v mém střevě byly.  

Není potřeba se klystýru bát, poprvé je člověk trochu křečovitý, než si to vyzkouší, ale pak už to jde dobře.  
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I když se to může možná zdát podivné, některé dny jsem se na klystýr vyloženě těšila a byl to velmi intenzivní 

pocit, který mi říkal, že jdu správným směrem. Klystýr mi dělal velmi dobře, léčil mé střevo a rozproudil energii. 

Spousta lidí udává po klystýru nárůst vitality a i já musím potvrdit, že to tak je. Po takové očistě si bříško jenom 

lebedí a celý organismus ožije.   

Je však potřeba, tak jako ve všem, dodržet správnou míru. Po asi šestitýdenní intenzivnější očistě přišlo období, 

kdy jsem cítila nevoli při pomyšlení na klystýr. A byl to čas, kdy jsem v čištění střeva mohla velmi zvolnit a čistit už 

jen třeba 1x měsíčně.  

Existuje ještě jedna možnost, jak střevo očistit a tou je hydrocolonterapie.  V lékařském zařízení se intenzivně 

proplachuje a čistí tlusté střevo, očista je velmi důkladná a rychlá. Ale nese s sebou určitá rizika.  

Já jsem však vzhledem ke své citlivosti zvolila klystýry, které jsem si řídila sama a různě s nimi experimentovala, 

než jsem přišla na to, co mi nejlépe vyhovovalo. Čištění trvalo déle, ale zato bylo pozvolnější a bezpečnější. 

Říká se, že ve zdravém těle je zdravý duch a je to velká pravda. Ono obě složky - duše i tělo jsou ve vzájemné 

vazbě, vzájemně se ovlivňují, a vyplatí se věnovat oběma. Takže i na cestě osobního rozvoje, kdy se zabýváme 

převážně naší duší, je dobré věnovat se i svému tělu. Může nás to zase o nějaký ten kousek posunout. Duše a 

tělo se lépe propojí a celkově se člověku lépe daří. 
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Pro koho je klystýr určen: 

 pro každého, kdo se chce zlepšit svoje zdraví, svoji vitalitu, fungování celého organismu,  

 pro každého, kdo chce zlepšit svou imunitu, zažívání či pleť, zmírnit či vyléčit alergické onemocnění, 

 pro toho, kdo drží půst (mé zkušenosti s půstem a proč při půstu provádět klystýr najdete v článcích 

Očistný půst 1, Očistný půst 2), 

 pro lidi se zácpou, která není způsobena vážným onemocněním, 

 pro lidi, kteří jedí málo syrového ovoce a zeleniny, které přirozeně podporují pohyblivost střeva i střevo 

čistí, 

 pro lidi se sedavým způsobem života, kdy není pohyblivost střeva povzbuzována pohybem těla, 

 pro lidi se špatnou životosprávou. 

 

Pro koho není klystýr určen: 

 lidem s akutními zdravotními problémy jako třeba při podezření na proděravění střeva, při náhlé břišní 

příhodě, u některých střevních onemocnění, silných bolestí břicha, při horečce, nachlazení, kašli, dušnosti, 

průjmu apod. 

Pokud jste nemocní či užíváte léky, doporučuji nejprve konzultaci s vaším lékařem. 

http://www.barboramullerova.cz/2016/02/26/ocistny-pust-1/
http://www.barboramullerova.cz/2016/02/26/ocistny-pust-2/
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Koupě irigátoru (sady na klystýr): 

 Sada na klystýr se dá koupit ve zdravotnických potřebách nebo na internetu.  

 Doporučuji irigátor na objem 1,5 l. 

 Nejlepší je irigátor s průhledným plastovým sáčkem, kde se lépe kontroluje 

              rychlost klystýru a podaný objem 

 Cena cca 250 Kč 

 Sada je pro opakované použití, takže při správné péči vám vydrží dlouho. 

Výběr místa aplikace a denní doby: 

Ideální je koupelna s vanou a toaletou, kdy si klystýr aplikujete v prázdné vaně 

a toaletu máte jednoduše nadosah. Pokud nemáte vanu či toaletu v koupelně, nevadí. Klystýr můžete aplikovat i 

na podlaze.  

Ideální je doba, kdy se cítíte beze stresu, když máte na sebe čas. Klystýr trvá cca 30 minut, takže si pro sebe 

vyhraďte dostatek času. Vhodné je upozornit členy rodiny, aby nenarušili vaši intimitu při provádění klystýru.  

Já se vždy při aplikaci klystýru zamykám, mohu se pak lépe uvolnit.  
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Zkoušela jsem různé denní doby, dokonce i brzy ráno dle orgánových hodin, kdy mezi 5.-7. hodinou je tlusté 

střevo nejvíce činné. Moc mi to ale nevyhovovalo, nebyla jsem dostatečně probuzená a nastartovaná. Takže je to 

úplně jedno kdy, může to být i večer, zkrátka v době, kdy se vám to nejlépe hodí. 

Příprava sady a její umístění: 

Některé sady na klystýr jsou dodávány rozpojené, takže je potřeba je nejprve spojit. Jde to trochu ztuha, můžete 

si pomoci zahřátím obou konců hadiček teplou vodou.  

Pak doporučuji sadu propláchnout, aby byla čistá, bez nějakých případných nečistot z výroby. 

Sadu je vhodné pověsit cca 1,5m nad místem, kde budete klystýr aplikovat. Ideální je na to topení v podobě 

žebříku, kde můžete z tlustšího drátu vytvořit háček, na který sáček pověsíte (sáček má k tomu určený otvor) a 

pak drát zakroutíte, aby vám plný sáček nespadl a nevylil se. 

Využít ale můžete i jiné možnosti dle vašich dispozic. 

Příprava nálevu: 

Nejlépe je začít čistou převařenou vodou ohřátou na teplotu těla. Můžete vyzkoušet i různé příměsi, osobně 

jsem vyzkoušela přídavek čerstvé citronové šťávy (cca 1 lžíce na 1,5 l vody), která by měla zesílit čistící účinky 
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klystýru. Na internetu jsou zmiňovány i různé byliny (např. heřmánek), dokonce i česnek či hřebíček, kávový 

klystýr, klystýr se zeleným ječmenem, klystýr s teplým olejem. 

To ale vyzkoušeno nemám, osobně si myslím, že čistá voda a případně přídavek citronu bohatě stačí. Ale můžete 

to vyzkoušet. 

Já jsem si vždy předem převařila vodu v hrnci, nechala vychladnout a pak případně dohřála vodou z rychlovarné 

konvice. K míchání jsem používala velký skleněný džbán, ale dá se použít i hrnec, jen se z něj pak trochu hůře 

nalévá do sáčku irigátoru. 

Naplnění sady a její odvzdušnění: 

Nejprve uzavřeme kohoutek u přechodu průhledné hadičky do červeného konce hadičky tak, aby nám nálev při 

naplňování sady nevytekl. Nalejeme do sáčku cca 1,5 litru vody, na sáčku bývá i ryska, podle které se dá dobře 

orientovat. Po nalití vody máme v hadičce vodu se vzduchem, který je třeba ze sady odstranit. Uděláme to 

tak, že zvedneme konec hadičky nad hlavu (musí být výše než sáček s vodou) a otevřeme kohoutek. Při otevření 

se tekutina z hadičky vrátí do sáčku, pak konec hadičky dáme níže, ideálně nad vanou, a když začne vytékat voda, 

ihned kohoutkem hadičku uzavřeme. Tím je sada připravená k aplikaci klystýru. 
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Příprava místa, kde budeme klystýr aplikovat: 

Mně osobně se nejlépe osvědčilo aplikovat si klystýr v prázdné vaně vleže na zádech, na jejíž dno jsem 

položila osušku, aby mě to nestudilo, a pod hlavu jsem si dala složenou osušku, ale můžete i polštářek, aby to 

ležení bylo pohodlné a mohli jste se dostatečně uvolnit.  

Ale můžete si klystýr aplikovat i v poloze na boku, uvádí se pravý bok jako lepší, je to z důvodu anatomie střeva, 

kdy voda lépe zatéká i do vzdálenějších oblastí tlustého střeva. Doporučuje se i poloha na všech čtyřech, kdy se 

břicho dotýká pokrčených kolen a člověk je otočen obličejem k zemi. Tato poloha ale nedovoluje tak jemnou 

regulaci přítoku nálevu do střeva, takže jsem ji ani nezkoušela. Důležité je, abyste se cítili pohodlně a dosáhli 

na regulační kohoutek irigátoru. Kohoutek má polohu otevřeno a zavřeno, ale můžete využít i jakoukoli 

mezipolohu k regulaci průtoku nálevu do střeva. 

Zavedení hadičky do konečníku: 

Je nejlépe svléci se od pasu dolů, aby oděv nepřekážel zavedení hadičky a aplikaci klystýru. Před zavedením 

hadičky je potřeba namazat červenou část hadičky a konečník nějakým mazadlem, já používám olivový olej, ale 

je to vcelku jedno, jaký olej použijete. Nedoporučuji krémy, ty nejsou určeny k vnitřnímu užití.  

Samotné zavedení hadičky není nic těžkého, mně se nejlépe osvědčila poloha na levém boku, protože jsem 

pravák, ale můžete to udělat i v jiných polohách. Zásadní je, že to musíte udělat hezky pomalu, nesmí to tlačit 
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ani bolet, to byste si mohli poranit střevo. Pokud narazíte na odpor, pak můžete zkusit hadičku trochu 

pootočit, je totiž trošku do obloučku nebo můžete zkusit jinou polohu. Velmi opatrní buďte zvláště v případě, že 

trpíte hemoroidy, abyste se neporanili a pak nekrváceli. Hadičku zaveďte cca 10 cm hluboko. 

Samotná aplikace klystýru: 

Po zavedení hadičky se uvelebte do pohodlné polohy. Je lépe si hadičku stále přidržovat, aby vám nevyklouzla 

ven. Pak mějte ruce na kohoutku a pomalu pouštějte vodu do střeva. Pokud bude mít tělovou teplotu, tak skoro 

nic neucítíte. Podle rychlosti proudu vody můžete přechodně cítit lehký tlak tak, jak je střevo nálevem 

roztahováno nebo vás to může nutit na stolici. Je lépe pak proud vody zpomalit nebo zastavit a chvilku počkat. 

Není nezbytně nutné nalít do střeva hned celý objem 1,5 litru, pokud bude nucení na stolici silné, tak zavřete 

kohoutek, vytáhněte hadičku z konečníku a běžte se vyprázdnit. Postupem času budete schopni pojmout více 

tekutiny tak, jak budete mít střevo čistší a jak budou přibývat vaše zkušenosti.  

Pokud by se stalo, že je hadička zavedená, ale nálev v sáčku neubývá, neteče do střeva, tak je dobré zkoušet 

různě pohybovat s hadičkou, třeba ji pootočit, trošku povytáhnout či naopak zavést trochu hlouběji. Někdy se to 

může stát, zvlášť když je střevo plné stolice. 
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Můžete později, až budete mít se sebou zkušenosti, aplikovat i několik klystýrů po sobě, vždy po vyprázdnění 

znovu naplnit sáček, odvzdušnit a zavést hadičku do konečníku a pokračovat. Očista je pak intenzivnější a můžete 

pak mít mezi klystýry delší pauzy.  

Mně osobně vyhovovaly sady dvou až tří klystýrů po sobě, které jsem v rámci léčení svého střeva aplikovala tak 

jednou za tři dny. Pak je samozřejmě nutné si vyhradit na klystýr více času. Je možné, že se po jednotlivých 

klystýrech nevyprázdníte úplně tak, že nějaká voda ve vašem střevě zůstane. Pak je důležité, abyste se za každou 

cenu nesnažili podat celý objem, spolehlivě vás zarazí napětí v břiše, když bude střevo už naplněné. 

Moje střevo bylo hodně líné, takže se mi stalo, když jsem předržela to počáteční nucení na stolici, že jsem se 

nevyprázdnila vůbec. Prostě ve mně ten litr a půl zůstal. Pokud by se vám něco takového stalo, tak nepropadejte 

panice, střevo tu vodu vstřebá, jen bude mít trochu víc práce, takže se pak můžete cítit unavenější a vodu pak 

vymočíte. Při takto líných střevech doporučuji být opatrnější a nesnažit se vodu za každou cenu udržet 

doporučených deset minut, aplikujte klystýr pomaleji a při prvním nucení na stolici se jděte vyprázdnit, i tak 

kousek střeva vyčistíte a můžete pak pokračovat dále podáním zbytku nálevu, či klystýr podat až zase druhý den. 

Jsou doporučována určitá schémata, jak často klystýr aplikovat, zezačátku se doporučuje častěji, třeba každý den 

či obden, pak po týdnu postupně prodlužovat intervaly, až podávat klystýr dlouhodobě cca 1x měsíčně. Je to 

vysoce individuální, záleží, z jakého důvodu si klystýr dáváte, takže se řiďte vlastními pocity. 
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Já jsem zezačátku aplikovala klystýr každý den, ale zjistila jsem, že to mé střevo vyčerpává, takže pak jsem dělala 

série 2-3 klystýrů třeba jednou za tři dny. Zkoušejte a uvidíte, co vám bude vyhovovat. Není nutné to hned 

strhnout, pokud je vám třeba čtyřicet a nikdy jste své střevo nečistili, tak se vůbec nic nestane, když budete 

postupovat pomalu, každý podaný klystýr bude ku prospěchu, bude důležitější vytrvat. 

Cvičení ke zlepšení očistného účinku klystýru: 

Po podání klystýru můžete ke zvýšení jeho účinku různě poskakovat, dělat svíčku, otáčet se na bok a zpátky tak, 

aby voda ve vašich střevech lépe umyla usazeniny, které tam máte. A zase, pokud se na to necítíte, dělat to 

nemusíte nebo zkoušejte pomalu. Pokud jste starší, pak raději neposkakujte, stačí se různě převalovat ze strany 

na stranu nebo si můžete zlehka masírovat břicho. 

Vyprázdnění: 

Po nějakém čase od ukončení klystýru ucítíte silné nucení na stolici. Vyhovte tomu. Není potřeba se nutit do 

dlouhých časů, každá voda, která přijde do vašeho střeva, byť by tam byla jen pár minut, je ku prospěchu. 

Vyprazdňování může být i ve více vlnách, nemusí se střevo vyprázdnit ihned celé, takže s tím počítejte. Můžete 

pak v průběhu času sledovat, jak bude vaše střevo čistší, že i voda, kterou vyprázdníte, nebude tak zapáchat a 

bude čistší. Můžete si všimnout i nánosů, které se budou z vašeho střeva postupně odlučovat.  



Očistný klystýr krok za krokem 

 

MUDr. Barbora Müllerová                                     www.barboramullerova.cz Stránka 16 
 

Pokud se z vašeho střeva budou odlučovat nánosy, které roky lpěly na jeho stěnách, můžete se setkat i s mírnou 

citlivostí břicha. Já jsem zezačátku pociťovala citlivost v oblasti příčného tračníku. Takže aby vás to nepřekvapilo. 

Teď naposledy, když jsem si dělala klystýr po delší době, se moje mezitím zlenivělé střevo najednou vybudilo 

k rychlé akci, a jak jsem tak seděla na toaletě, tak jsem cítila mírné křeče v podbřišku a bylo mi na omdlení. 

Výjimečně se může něco takového stát.  

Takže pokud byste cítili, že je vám na omdlení, tak si dejte hlavu mezi kolena a hodně dýchejte nebo si, tak 

jak jste, lehněte na zem, lepší je na bok a zase hodně dýchat a čekat, než to přejde.  

Ve střevě je opravdu hodně reflexních bodů a zřejmě se mi nějaký takový podráždil, že to vedlo až k takovému 

stavu. Rozhodně napoprvé doporučuji jen jeden klystýr a můžete si pro začátek třeba aplikovat i menší množství 

nálevu, než je doporučovaný 1,5 litr, než si to osaháte. 

Umytí sady a její vysušení: 

Po aplikaci klystýru je potřeba sadu propláchnout (zvláště pokud jste použili vodu s příměsí) a umýt hadičku, 

která byla zavedena v konečníku. Stačí na to mýdlo a voda. Pak je důležité nechat sadu zcela vyschnout, jinak 

by se vám uvnitř hadičky mohla objevit plíseň. Pokud se něco takového přihodí, pak rozhodně sadu vyhoďte a 

pořiďte si novou.  
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Závěr:  

Je moc fajn, že jste dočetli až do konce, teď už zbývá jen 

zakoupit irigátor a jít do toho!  

Přeji vám, ať vám klystýr pomůže zlepšit vaše zdraví, je to 

bezpečný způsob, jak pečovat o své tělo, aby bylo zdravé.  

Přeji Vám, ať jste šťastní a zdraví a plni sil, jako ti dva na 

fotografii. Pravidelné čištění střeva Vám k tomu může 

napomoci. 

-------------------- 

Pokud chcete tento manuál sdílet a šířit, využijte k tomu, prosím, tento odkaz: http://www.barboramullerova.cz/e-

booky/. Děkuji.  

 

Pokud byste měli nějaké nejasnosti či doplňující otázky, něco vám v manuálu chybělo nebo byste mi chtěli 

napsat, jak jste zvládli svůj první klystýr, tak můžete napsat na barbora@barboramullerova.cz či můžete využít 

kontaktní formulář na www.barboramullerova.cz/kontakt/. 

http://www.barboramullerova.cz/e-booky/
http://www.barboramullerova.cz/e-booky/
http://www.barboramullerova.cz/kontakt/
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Kdo jsem: 

Jsem lékařka s celostním přístupem k životu a zdraví. Již mnoho let se věnuji osobnímu rozvoji a péči o zdraví 

přírodními prostředky. Postupem času mě opouštějí letité neduhy a zdravotní problémy.  

Přes čištění těla se dále harmonizuji a rozvíjím. Proudí mnou více energie, 

jsem vnímavější a moje prožívání je bohatší. 

Co Vám ještě mohu nabídnout: 

Napsala jsem e-book Jak se detoxikovat a zdravě žít.  

V tomto e-booku ukazuji množství cest, jak své zdraví můžete zlepšit. Cest, 

které jsem sama vyzkoušela a zařadila do svého života. Ráda pomohu i vám 

prožít zdravý, šťastný a dlouhý život.  

Podívejte se, co všechno v e-booku najdete ZDE ˃˃˃. 

 

http://www.barboramullerova.cz/e-booky/jak-se-detoxikovat-a-zdrave-zit/
http://www.barboramullerova.cz/e-booky/jak-se-detoxikovat-a-zdrave-zit/

