
Sympozium s mezinárodní účastí
40 let dětské krasové 

speleoterapie v ČR
25. – 26. 10. 2019  |  ostrov u macochy

Pořádají Jihomoravské dětské léčebny, p.o. a Spolek pro krasovou speleoterapii 

M e n d e l o v a  u n i v e r z i t a  v  B r n ě

sbornik_obalka.indd   1 04.10.19   13:46



1 

Mendelova univerzita v Brně 

 

 

 

Sympozium s mezinárodní účastí 
 

40 let dětské krasové speleoterapie v ČR 

 

25. – 26. 10. 2019, Ostrov u Macochy 

 

 

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořádají Jihomoravské dětské léčebny, p.o. 

a Spolek pro krasovou speleoterapii



Sympozium - 40 let dětské krasové speleoterapie v ČR 

 

2 

Jihomoravské dětské léčebny, p.o. 

Spolek pro krasovou speleoterapii 

 

Odborný garant a recenzent Sborníku abstrakt: 

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 

Prim. MUDr. Jarmila Überhuberová 

 

 

Autoři fotografií Císařské jeskyně: 

Kamila Motyčková 

Jiří Šír 

 

 

Editace: 

PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. 

Prim. MUDr. Jarmila Überhuberová 

 

 

 

Texty abstrakt neprošly jazykovou korekturou; za obsahovou 

a jazykovou korektnost odpovídají autoři 

 

 

Mendelova univerzita v Brně 

2019 

ISBN 978-80-7509-683-8 



Sympozium - 40 let dětské krasové speleoterapie v ČR 

 

3 

Obsah 

Poděkování organizačního výboru............................................. 5 

Odborný program Sympozia .................................................... 10 

Doprovodný program Sympozia .............................................. 12 

Krasová speleoterapie v Dětské léčebně Ostrov u Macochy . 13 

Představení zahraničních účastníků ........................................ 18 

Představení recenzenta sborníku abstrakt .............................. 25 

Sborník abstrakt  ....................................................................... 27 

SPELEOTHERAPY IN THE JULIAN ALPS: 8-YEARS 

EXPERIENCE (Canciani M., Dalla Riva E., 

Casagrande P.) ....................................................................... 28 

CHILDREN HEALTH AND SPELEOTHERAPY 

DEVELOPMENT: SUCCESSFUL EXPERIENCE AND 

FUTURE PERSPECTIVES (Fainburg G.) ............................ 29 

MAIN FACTORS OF A KARST CAVE UNDERGROUND 

ENVIRONMENT AND POSSIBLE MECHANISMS OF 

THEIR IMPACT ON THE CHILD'S BODY (Fainburg G.). 30 

MAIN PRINCIPLES OF “SALT CAVE” DESIGN 

(Ganzhin P.) ........................................................................... 31 

THERAPIES MEET IN THE CAVE (Horváth K., 

Faragó T.)  ............................................................................. 32 

RODINNÉ PROSTŘEDÍ DĚTÍ S ASTMATEM Z POHLEDU 

SOCIOLOGIE ZDRAVÍ A NEMOCI (Hübelová, D., 

Überhuberová, J.) ................................................................... 33 

SPELEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE CÍSAŘSKÉ 

JESKYNĚ (Klobása, K., Hübelová, D., Überhuberová, J.) ... 34 

JESKYNĚ A BEZPEČNOST PŘI SPELEOTERAPII 

(Klobása, K.) .......................................................................... 35 

HISTORIE ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ CÍSAŘSKÉ JESKYNĚ 

(Klobása, K.) .......................................................................... 36 



Sympozium - 40 let dětské krasové speleoterapie v ČR 

 

4 

VÝVOJ VÝSKYTU ASTMATU VE VYBRANÝCH 

REGIONECH ČR VE VZTAHU KE KVALITĚ OVZDUŠÍ 

(Kozumplíková A., Hübelová D., Überhuberová J.)............... 37 

SPELEOTERAPIE – EXEMPLA TRAHUNT 

(Lajčíková, A.) ........................................................................ 38 

SLOŽENÍ AEROSOLŮ V JESKYNI SE SPELEOTERAPIÍ 

(Ličbinský R., Faimon J., Tanda S., Hegrová J., Goessler W., 

Überhuberová J.) .................................................................... 39 

POSSIBILITIES OF MEASURING CHEST EXPANSION OF 

PATIENTS PARTICIPATING IN PULMONARY 

REHABILITATION IN SPELEOTHERAPY CONDITIONS 

(Mętel S., Śliwa, A.) ................................................................ 40 

THE ESTIMATION OF AIR-BORNE MICROSCOPIC 

FUNGI IN CAVE ENVIRONMETS USING FOR 

SPELEOTHERAPHY (Nováková A.) .................................... 42 

VLIV DĚTSKÝCH PACIENTŮ NA IONTOVÉ 

MIKROKLIMA V CÍSAŘSKÉ JESKYNI (Roubal Z., 

Szabó Z.) ................................................................................. 43 

NUOVO LED BED – CELOTĚLOVÁ 

FOTOBIOMODULAČNÍ TERAPIE (Rymeš A.) .................. 44 

THE PAST, THE PRESENT AND THE POSSIBLE FUTURE 

OF SPELEOTHERAPY IN GERMANY – AN UPDATE 

(Schwarz J.) ............................................................................ 45 

VÝUKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ 

OSTROV U MACOCHY (Šenkýřová B.) .............................. 46 

CHARAKTERIZACE DĚTSKÉHO PACIENTA VE 

SPELEOTERAPII V BĚHU ČTYŘICETI LET 

(Überhuberová J.) .................................................................. 47 

VYUŽITÍ BEMER TERAPIE V KOMPLEXU LÉČEBNÝCH 

PROCEDUR PŘI SPELEOTERAPII (Überhuberová J.) ...... 48 



Sympozium - 40 let dětské krasové speleoterapie v ČR 

5 

 

Organizační výbor vyjadřuje poděkování firmám 

a společnostem za vstřícný přístup a podporu Sympozia 

uspořádaném ke 40 letům dětské krasové speleoterapie v ČR 

 

 

 

 

  

 



Sympozium - 40 let dětské krasové speleoterapie v ČR 

6 

 

 

 

 

 

   

 

  



Sympozium - 40 let dětské krasové speleoterapie v ČR 

7 

 

 



Sympozium - 40 let dětské krasové speleoterapie v ČR 

8 

 



Sympozium - 40 let dětské krasové speleoterapie v ČR 

9 

 

 



Sympozium - 40 let dětské krasové speleoterapie v ČR 

10 
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DOPROVODNÝ PROGRAM SYMPOZIA 
 

Císařská jeskyně bude veřejnosti otevřená v pátek 25. 10. 2019 

dopoledne od 8.00 do 11:30 hodin, dále pak od 16:00 do 17:00 

hodin odpoledne. 

V čase od 12:00 do 16:00 bude jeskyně sloužit odbornému 

programu. 

Prohlídky, jednotlivé vstupy mezi programem a další náležitosti 

s tímto spojené budou organizované a plně v kompetenci 

báňského inspektora Ing. Karla Klobásy a Jana Kakáče. 

 

Časový harmonogram programu pro veřejnost: 

 

 9:00 hod. vystoupení Pišti Joy band (sbormistr Mojmír 

Poláček) 

 

 10:30 – 11:30 hod. Mše svatá, kterou povede P.R.D. 

Mgr. Bc. Pavel Kuchyňa, místní farář; hudební doprovod 

na varhany Ing. Vít Kučera 

 

 16:00 – 17:00 hod. koncert Filharmonie Brno
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KRASOVÁ SPELEOTERAPIE V DĚSTKÉ 

LÉČEBNĚ V OSTROVĚ U MACOCHY 
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Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy 

Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy je jednou 

ze tří součástí příspěvkové organizace Jihomoravské dětské 

léčebny, která má sídlo v Křetíně, a jejímž zřizovatelem je 

Jihomoravský kraj.  Léčí se zde pacienti od 4 do 18 let. U dětí 

do 6 let je vždy vhodný doprovod rodiče. Pobyt dětí 

i schváleného doprovodu je hrazen zdravotními pojišťovnami. 

Pobyty jsou 3 až 4týdenní a termíny nástupů jsou přesně 

stanoveny dle ročního plánu. 

Pro děti školního věku je zajištěna školní docházka v Základní 

škole při dětské léčebně. Cílem práce školy je plnění úkolů 

základní školy s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a léčení dětí. 

Vyučující uplatňují metody, prostředky a formy vhodné pro 

žáky nemocné a oslabené. Převládá individuální přístup při co 

nejvhodnějším zapojení žáků do výuky. Výuka je zaměřená na 

opakování učiva z kmenové školy a kvalitní zvládnutí nové 

látky. 

Výsledky pacientů ostrovské speleoterapie jsou úspěšně 

prezentovány v tuzemsku i zahraničí. Díky vysoké efektivitě na 

zdraví a ucelenému léčebnému i výchovnému programu 

dětských astmatiků se stalo pracoviště vyhledávaným pro 

spolupráci ve výzkumu i školení ostatních zařízení i mimo naši 

republiku. 

Zájem vědců, kteří se snaží v projektech definovat hlavní 

parametry zajišťující tak vysoký efekt speleoterapie vedl 

k založení Spolku pro krasovou speleoterapii, který úzce 

spolupracuje s Dětskou léčebnou a ostatními i vznikajícími 

centry speleoterapie v Evropě od roku 2018.  
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Speleoterapie 

 Speleoterapie je zvláštní klimatická léčebná metoda, která 

jako přírodní zdroj využívá klima v jeskyni. 

 Její hlavní, imunomodulační účinek příznivě ovlivňuje jak 

stavy se sníženou imunitou, tak i alergická onemocnění. 

 Správně aplikovaná speleoterapie zvyšuje odolnost, a to jak 

v oblasti imunity nespecifické, tak i imunity specifické. 

 Speleoterapie doplňuje komplexní léčbu indikovaných 

pacientů v dlouhodobém léčebném plánu stanoveném jejich 

ošetřujícím lékařem; nenahrazuje léčbu medikamenty, avšak 

svými účinky umožňuje snížení této léčby na minimum. 

První pokusy se speleoterapií provedl v České republice letech 

1979 MUDr. Drahoslav Říčný CSc, který následně s MUDr. 

Slavíkem vedli osud ostrovské speleoterapie do roku 2014. 

V letech 1981–1985 byl řešen Státní výzkumný úkol P-17-330-

459-06 „Studium využití speleoterapie v komplexní péči 

o astmatiky“ a v letech 1986–1990 Státní výzkumný úkol P-12-

303-808 „Význam speleoterapie v komplexní péči o asthma 

bronchiale“. Výsledky těchto pětiletých výzkumných studií 

byly zpracovány do závěrečných zpráv, které prošly oponentním 

řízením a kromě toho, že byly prezentovány na mezinárodních 

sympoziích o speleoterapii a světovém kongresu o asthma 

bronchiale (Blansko, 1986; Bad Bleiberg, 1987; Interastma 

Praha, 1989; Bad Bleiberg, 1992; Ennepetal, 1993), byly také již 

v roce 1985 hlavním důvodem pro uznání speleoterapie 

Ministerstvem zdravotnictví České republiky jako oficiální 

léčebné metody. 

Od roku 2015 je vedoucím pracovníkem do pozice primáře 

jmenovaná MUDr. Jarmila Überhuberová. Od konce roku 2015 

se stala Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy 

jako odborný léčebný ústav prvním pracovištěm se speleoterapií 

v České republice s unikátní přístrojovou technikou BEMER, 
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kterou využívá k léčbě dětských pacientů. Z tohoto pracoviště 

byly první studie použity k rozšíření této léčebné metody i do 

řady dalších lázeňských pracovišť po celé ČR. Garantem aktivní 

speleoterapie se stal desetibojař a olympionik Tomáš Dvořák, 

který se podílí na správnosti provádění kondičních tréninku 

v Císařské jeskyni. 

Díky studii, která byla zpracována v letech 2015 až 2018 na 

samotném pracovišti společně s Ing. arch. Havlíkovými vstupuje 

do soutěže projekt nového pavilonu budovy Dětské léčebny se 

speleoterapií, která bude postavena v roce 2022 s rozšířenou 

ubytovací kapacitou a sloučením pavilonů léčebně-

rehabilitačního, vzdělávacího, provozu stravovacího včetně 

konferenčních prostor pro nově vznikající mezinárodní centrum 

speleoterapie přímo nad Císařskou jeskyní. Výhoda spojení 

všech pavilonů i umístění v obci je zřejmá a přispěje ke 

zkvalitnění péče o dětského alergika a astmatika i díky 

rehabilitačnímu bazénu, lezecké stěně a rozsáhlému 

balneoparku s hippoterapií přírodního areálu chráněné oblasti 

Moravské kras.  
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MUDr. Jarmila Überhuberová (primářka Dětské léčebny se 

speleoterapií v Ostrově u Macochy 

MUDr. Jarmila 

Überhuberová vystudovala 
Lékařskou fakultu Univerzity 

Palackého v Olomouci – obor 

všeobecné lékařství. Po 

ukončení studia působila 

v Nemocnici Jeseník na 

oddělení ARO jako 

sekundární lékař, dále ve 

Fakultní nemocnici U sv. 

Anny v Brně (sekundární 

lékař anesteziologicko-

resuscitační kliniky a získala 

I. atestaci v oboru 

anesteziologie a resuscitace). V letech 2005–2009 pracovala 

v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně, jako sekundárního 

lékař a vedoucí lékař JIP. Absolvovala roční zahraniční stáž 

v nemocnici Invercargill, (Nový Zéland, lékař ARO). V roce 

2009 získala specializovanou způsobilost v oboru anesteziologie 

a intenzivní medicína. V letech 2010–2014 působila 

v nemocnici v Třebíči (intenzivista pediatrického oddělení). 

Od roku 2014 je vedoucím lékařem Jihomoravské dětské 

léčebny a od roku 2015 je primářem pracoviště Dětské léčebny 

se speleoterapií Ostrov u Macochy. V roce 2016 získala atestaci 

v oboru dětské lékařství. 

MUDr. Überhuberová současně disponuje licencí v oboru 

urgentní medicína a anesteziologie resuscitace pro výkon: 

Soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektora, pro výkon 

odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb 

v oboru.  
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PŘEDSTAVENÍ ZAHRANIČNÍCH ÚČASTNÍKŮ 

SYMPOZIA 

 

Dr. Med. Mario Canciano Canciani (Italy) 

Prof. Grigory Fainburg, MSc, PhD, DSc (Russian Federation) 

Sylwia Mętel, PhD, MSc (Poland) 

Dr. med. Joachim Schwarz (Germany)  
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Dr. Mario Canciano Canciani 

Dr. Mario Canciano 

Canciani is an Italian 

doctor, who was 

born 30th of January 

in 1954 in Italy. 

Later he studied at 

the University of 

Trieste, where he got 

Medical degree. Few 

years later he 

successfully got degree in Pediatrics and became part of Sport 

Medicine. But he is also part of Italian Pediatric Society, 

European Respiratory Society, Italian Childhood Respiratory 

Society and many other important groups. 

He was very successful at writing articles for Italian journals. He 

wrote 100 scientific works for Italian journal, 80 scientific works 

for English medical journal and 30 medical books, 3 of those 

were written in English language. 

When it comes to his Scientific experiences, his first interest was 

Cystic Fibrosis at the Cystic Fibrosis Centre of Verona in Italy. 

Then he moved to Trieste Children’s University Hospital, where 

his main interests were Pediatric Allergology and Pulmonology. 

The same interests continued at the Udine University and now 

he is a private doctor. But he is also reviewer of the European 

Respiratory Journal, Respiratory Disease, Italian Pediatric 

Journal, Acta Pediatrica Scandinavica. And his teaching skill 

belongs to experiences with his work too. He was a teacher for 

students and postgraduates at the University of Trieste and 

Udine Schools of Medicine.  
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Prof. Grigory Fainburg, MSc, PhD, DSc 

Professor Grigory Fainburg, 

MSc, PhD, DSc is a famous 

Russian scientist in the field 

of speleotherapy in caves, 

subterraneotherapy in salt 

and potash mines, 

halotherapy in halite (table 

salt) halochambers and “salt 

caves”, peleoclimatotherapy 

in sylvinite (potash salt rock) 

speleoclimatic chambers. 

Now he is a Director of the 

Institute for Safety and 

Health at the Perm National 

Research Polytechnic University (Perm, West Urals, Russia). 

For great achievements Prof. Fainburg was awarded by the 

national honorary titles - “The Honored Worker of the Higher 

Education of the Russian Federation” and “The Miner’s Glory” 

of I, II, III degrees. In 1993 he was elected representative of the 

Russian Federation in the General Assembly of the International 

Union of Speleology. In 2000 he was elected as the Vice-

President of the Permanent Commission on Speleotherapy. 

Since July 1977 Professor Fainburg has been working on 

establishing scientific basis for the curative use of salty air of the 

potash mines and artificial sylvinite speleoclimatic chambers. 

Не introduced the new scientific terms: speleoclimatotherapy, 

speleochamber, speleoclimatic chamber, haloclimatic chamber, 

speleoclass, vital air room, salty air room, Re-room, salty air 

therapy, S-therapy and others. In order to understand the good 

results of treatment in various conditions of underground 

hospitals, he proposed to divide the therapeutic effects into 
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a specific, local, for example, the influence of salt aerosol on 

mucociliary clearance, and a non-specific, holistic, the influence 

of curative environment on human body (preferable, hormesis 

and interval intermittent effect). He was the first to draw 

attention to the link of natural potassium - 40 radioactivity with 

repair processes in DNA, associated with anti-aging and 

rejuvenation (revitalization) of the human body. 

Prof. Fainburg pays great attention to treating children by means 

of speleotherapy and speleoclimatotherapy. Under his 

leadership the first-ever in the world speleobedrooms for 

treatment of children of pre-school age, the first-ever in the 

world speleoclass, which allowed to combines treatment and 

educational spaces, were built.  

He is the author, co-author or scientific editor of various 

publications in Russian and in English, for example, “Salty Air 

Therapy: The new effective method for treatment and healing”. 

Now this book is the first-ever fundamental description 

(in English) of ideas, principles, engineering methods and 

medical theory and practice of the treatment by salty air.  
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Sylwia Mętel, PhD, MSc 

Sylwia Mętel, PhD, MSc 

works as physiotherapist, 

academic teacher. Since 1999 

whan has been working as 

a physiotherapist: Clinical 

specialist in physiotherapy, 

Neuro-ortopedic Activity 

Dependant Plasticity-N.A.P. 

therapy instructor, Certified 

Sailing Instructor, Swimming 

Instructor, Adapted Physical 

Activity Instructor. Since 

2005 has been working as an 

academic teacher: actually 

lecturer at Physiotherapy 

Faculty and Occupational Therapy Faculty of the University of 

Physical Education in Krakow, runs courses in Polish and 

English including: Sensomotoric exercise, Speleotherapy, SPA 

and water therapy, Special techniques in neurology, Special 

techniques in sports medicine. 

Since 2014 - has ran  lectures and workshops or visited: Hanze 

University of Applied Sciences in Groningen (Holland), CEU 

Cardenal Herrera University in Valencia (Spain), UMA 

University in Malaga (Spain), Lapland University of Applied 

Sciences in Rovaniemi (Finnland) Western Macedonia 

University of Applied Sciences, Technological Education 

Institution of Western Macedonia (Greece), Escola Superior de 

Saúde do Alcoitão - ESSA (Portugal) and partcicipated in Staff 

Mobility for training at UMA-University of Malaga, Vilniaus 

kolegija -University of Applied Sciences and Ecole Superieure 

des Metiers du Sport-Institut Libred’Education Physique 
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superieur (ILEPS) in Cergy (France), Escola Superior De Saude 

Do Politecnico in Porto (Portugal), Palacky University in 

Olomouc (Czech Republic) Charles University in Prague (Czech 

Republic), Politecnico De Beja (Portugal). 

Research project in the field of speleotherapy in cooperation 

with “Wieliczka” Salt Mine Health Resort 

1. Application of N.A.P. therapy in the rehabiliation and 

treatment stay in “Wieliczka” Salt Mine Health Resort. 

2. Assessment of functional performance, chest mobility, state 

of voice and quality of life of elderly people who participate 

in pulmonary rehabilitation in healthy, salt chamber in the 

“Wieliczka” Salt Mine Health Resort. 

She has publication in the field of speleotherapy and conference 

presentation in the field of speleotherapy.  
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Dr. med. Joachim Schwarz 

Dr. med. Joachim Schwarz 

have been working in the 

preventative and 

naturopathic area of 

medicine for more than 

thirty years. At present I am 

a consultant doctor for the 

live2give clinic in 

Dickendorf, Germany. The 

clinic cooperates closely 

with the live2give gGmbH 

whose focus lies in the 

cultivation, production and 

sale of plant-based, organic 

food. Our common aim is to 

provide patients with the 

resources they need to lead a healthy lifestyle in practical life. 

We also support the training of medical students at the university 

of Gießen in the topic of physical and rehabilitative medicine 

and natural treatment. 

Apart from these activities we also run the speleotherapy work 

done in the former Bindweide mine, Gebhardshain. Further 

activities include preventative health courses for patients with 

heart problems, lung diseases, orthopaedic difficulties and 

psychosomatic illnesses. 

Our work is complemented by scientific research in the area of 

physical therapy (in particular, hydro-electric baths) and 

nutrition (Vitamin B12 in a plant-based diet and mineral water 

with high iron content), as well as in the agricultural area.  
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PŘEDSTAVENÍ RECENZENTA SBORNÍKU 

ABSTRAKT 

Doc. MUDr. Vít  Petrů, CSc. 

Promoval v r. 1967 na 

Fakultě dětského lékařství 

Univerzity Karlovy 

v Praze. Po dvouleté 

popromoční praxi v Čáslavi 

pracoval na I. dětské klinice 

v Praze od roku 1969 do 

začátku roku 1995, 

zpočátku jako sekundární 

lékař, později jako odborný 

asistent a nakonec jako 

zdravotnický zástupce 

přednosty kliniky. V roce 

1972 složil atestaci 

I. stupně a v roce 1977 II. stupně z pediatrie, v roce 1997 

atestoval v oboru alergologie a klinická imunologie. V roce 1985 

obhájil kandidátskou dizertační práci na téma „Příspěvek 

k problematice těžce probíhajícího asthma bronchiale u dětí“. 

Docentem pediatrie byl jmenován v roce 1993. Habilitační práce 

měla název „Vývoj péče o dětské alergiky za posledních dvacet 

let (1972–1991).“ 

V letech 1995–2015 pracoval jako vedoucí lékař v Nemocnici 

Na Homolce v Praze, kde založil Centrum alergologie a klinické 

imunologie. V letech 1995–2008 byl vedoucím lékařem 

Subkatedry  alergologie a klinické imunologie IPVZ v Praze.  

Od jara 2016 pracuje doposud na pracovišti alergologie 

a klinické imunologie ve společnosti Synlab Czech s.r.o. 

v Praze. 
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Od roku 1994 byl vědeckým sekretářem České společnosti 

alergologie a klinické imunologie a od roku 2001 do roku 2017 

jejím předsedou. 

Byl řešitelem výzkumných úkolů, napsal několik kapitol do 

odborných publikací, skript a učebnic a knížku „Alergie u dětí“. 

V r. 2012 byl hlavním uspořadatelem učebnice „Dětská 

alergologie“. V současné době je šéfredaktorem časopisu 

„Alergie“.   

Jeho odborný růst významně formoval profesor Václav Špičák, 

zakladatel československé dětské alergologie.  Společně s ním 

se podílel na vedení dětských ozdravných táborů pro dětské 

alergiky a astmatiky. Ve spolupráci s dr. Drahošem Říčným 

a prim. Pavlem Slavíkem podporoval vznik dětské speleoterapie 

v Ostrově u Macochy, poslední desítky let organizoval dětské 

přímořské léčebné pobyty pro alergiky.  

I v současnosti ve svých odborných vystoupeních zdůrazňuje 

význam komplexního přístupu k léčbě alergiků a astmatiků, 

mezi něž patří i nefarmakologické postupy, jako je terapie 

lázeňská, včetně dětské krasové speleoterapie.
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SPELEOTHERAPY IN THE JULIAN ALPS: 8-YEARS 

EXPERIENCE 

Canciani M., Dalla Riva E., Casagrande P. 

ALPI Allergy and Pneumology Association, Udine, Italy 

 

Introduction: Speleotherapy (SPT) is an old no drug treatment for asthma 

and respiratory diseases, that is now re-evaluated especially in central 

Europe. 

Aim: The aim of the study was to compare two groups of asthmatic children 

during a one-week SPT. 

Methodology: During an 8 years study, 452 children 7-15 years old, with 

mild or moderate asthma, were randomised to participate SPT during a one-

week holiday camp on low altitude (Fusine, Tarvisio, Italy, 850mt above sea 

level). 230 received SPT at the Raibl caves, 222 attended normal activities at 

the camp. Clinical evaluation, spirometry [Forced Vital Capacity (FVC), 

Forced Expiratory Volume (FEV1), Forced Expiratory Flow during middle 

expiration (FEF 25-75)] and exhaled nitric oxide (eNO) were performed at 

the beginning and at the end of the stay. 

Results: At the end of the study, clinical score, mean spirometry and eNO 

improved in about 30% of patients. No statistical difference was detected. No 

episode of asthma exacerbation after two days of speleotherapy was reported. 

Conclusion: Although the shortness of the holiday camp, we observed an 

improvement of clinical, spirometry and eNO, even if not statically 

significant.  
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CHILDREN HEALTH AND SPELEOTHERAPY 

DEVELOPMENT: SUCCESSFUL EXPERIENCE AND 

FUTURE PERSPECTIVES 

Fainburg G. 

Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia 

 

Introduction: The number of children, suffering from lung diseases and 

allergic pathologies is quickly rising, despite all the efforts of those providing 

official medicinal therapy.  

Aim: It is to show that climato-, speleo-, subterraneo- and speleoclimato- 

therapies as drug-free natural and holistic methods of treatment solve this 

global problem. 

Methodology: It is a critical analysis of ideas, methods and achievements of 

speleo-, subterraneo- and speleoclimato- therapies.  

Results: The speleotherapy appeared as treatment in a cave. This event was 

accidental, but development of speleotherapy shows regularity - the world 

has been waited for it! 

The cave speleotherapy was just an initial point of development. After that 

we can see speleotherapy in old ore mines, subterraneotherapy in salt mine 

and halo-aerosol-inhalation-therapy in halite halochambers, speleotherapy in 

potash mines and speleoclimatotherapy in sylvinite speleoclimatic 

chambers/rooms. It was a long and hard way – from Kluterthcave in 

Ennapental to artificial “salt caves” in the world, from anti-COPD and anti-

asthma via anti-allergy and anti-stress to anti-ageing.  

Now the speleotherapy and speleoclimatotherapy are model platforms for 

investigation of “adaptotherapy” – a new effective method of holistic impact 

on human body. Moreover, these methods are natural, and we can use all 

additional remedies for complex treatment.  

Conclusion: There are many diseases connected with disadaptation of young 

organism as a result of harmful environment of our “mad” civilization. In this 

case conventional drug medicine with it’s “local” impacts is helpless. On the 

contrary, we can influence sick children’s body holistically by means of 

fruitful “speleo” environment, which leads to normal adaptation and healing. 

This way is speleotherapy.  

Now speleotherapy is jumping-off place for the future of our children’s 

healthy life.  
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MAIN FACTORS OF A KARST CAVE UNDERGROUND 

ENVIRONMENT AND POSSIBLE MECHANISMS OF THEIR 

IMPACT ON THE CHILD'S BODY 

Fainburg G. 

Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia 

 

Introduction: The diversity of underground natural cave environment leads 

to very important question - What is scientific basis of speleotherapy as an 

effective and innovative drug-free method? 

Aim: It is description of scientific basis of speleotherapy. 

Methodology: There is analysis of my own research and materials of 

published scientific papers. 

Results: It is a fact that the “speleo” environment is a significant factor of 

good health or illness. The variety of caves forms variety of environmental 

factors, but among this variety there are some typical factors. We pick out 

three basic independent environmental factors, which are (1) partial pressure 

of O2 and CO2, (2) character of aerosol, (3) natural radioactivity. These 

primary factors determine character of spectrum of mobility of small negative 

ions and absence of allergy agents and harmful pollutants. Moreover there is 

a special factor - singularity of a situation which impacts person and become 

an emotional “stress”. 

It is significant that these factors act simultaneously and it is very hard to 

identify their specific role in treatment. They act non-specifically and 

holistically. Moreover, our organism is adapted due to evolution to permanent 

environment changes. It is the reason for “hormesis”, which is possible if 

there is a “small” difference between “curative” and ordinary environments. 

Forever, patients stay in the “curative” environment during session and return 

to the ordinary one. It is interval intermittent influence of various 

environments on human body functioning. It means that the duration and the 

number of sessions are very significant for treatment efficiency. They must 

be adequate according to circadian, month and, maybe, annual rhythms.  

Conclusion: Practice shows that treatment by speleotherapy must last for 3-

4 hours (minimum) per session for 10-15 sessions (minimum). If 

speleotherapy is based on these rules, then it has good results.  
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MAIN PRINCIPLES OF “SALT CAVE” DESIGN 

Ganzhin P. 

National Association of Specialists for Speleo- and Halotherapy 

development, Moscow-Perm, Russia 

 

Introduction: After 1981 when climatic room for imitation of curative 

environment of speleohospital in potash mine appeared various contractions 

of artificial “salt caves” were appeared. 

Aim: It is implementation data of good and best practice to scientific and 

technic basis for future standartization. 

Methodology: There is analysis of published scientific papers. 

Results: The common brand name “salt cave” is a commercial name of few 

classes of special construction for S-therapy, which contains a treatment ward 

- a closed room, in which walls, floor and ceiling are made completely or 

partially of salt.  

Without special maintenance of the quality of the treatment air, its parameters 

formed by interaction with the surface of the walls, floor and ceiling will be 

unstable. Controlled ventilation of sylvinite speleoclimatic chamber is 

provided by: • Absence of uncontrolled air infiltration by means of 

application of pressure circuit of chamber ventilation; • The presence of an 

air tube at the inlet/outlet of the chamber; • Availability of fresh air treatment 

devices; • Presence of salt filters-saturators; • Presence of controlled 

recirculation flow; • Means of continuous monitoring of temperature and 

humidity conditions and radiation situation, as well as periodic monitoring of 

ventilation parameters, air ions, aerosol, and bacterial situation. 

Any spraying (liquid or dry) of aerosol particles and their application in the 

treatment space of the sylvinite speleoclimatic chamber is strictly prohibited, 

as the essence of the applied medical technology is changed, turning into 

a form of aerosoltherapy - inhalation halotherapy in halite halochambers. 

Conclusion: Practice shows that good curative environment of “salt cave” is 

connected with mandatory requirements to its construction. If builders 

implement these requirements, then curative air environment will be good 

and treatment will be successful.
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THERAPIES MEET IN THE CAVE 

Horváth K.1, Faragó T.2 

1 St. János Hospital 
2 Verocs Department 

 

Introduction: Once upon a time there was the respiratory therapy. The first 

cave in Hungary received qualification of medical status in the 1960s. 

Speleotherapy is available in the Tapolca (Balaton Upland), and Szemlő Cave 

(Budapest). Recreation is in two caves and Béke Cave will reopen in the 

Aggtelek karst. 

Aim: The air temperature in Tapolca is almost 20° Celsius. Its larger halls 

are suitable for separating participants. So there's a kid's corner, a realx room, 

and a gym, ... 

Results:The air temperature in Szemlő-hegy Cave is 13-14° Celsius. The 

therapy takes place in a built-up area frequented by tourists as part of an 

outpatient clinic. In the last 3 years increased Ca level has had a positive 

effect on patients. Patients in the cave are specifically involved in respiratory 

therapy. The air in the cave is free from germs as viruses and bacteria do not 

multiply in this environment. The relative humidity is 95-100%, which is the 

aerosol. The air contains minerals dissolved from rocks. Excellent mucolytic. 

The aerosol has a droplet diameter of usually less than 1 micron, so it can 

penetrate the smallest airways in human lungs. As a result, it provides 

effective help in the treatment of respiratory diseases – it helps to clear 

airways, stops coughing, reduces nasal congestion, and eases asthmatic 

breathing. Combined with excercise, additional positive results can be 

achieved. Adult patients usually sit or lay during the therapy. Children cannot 

sit for long, it is better if they do some kind of exercise, depending on the 

cave. We know it from experience that the efficiency of the therapy is higher 

if children do exercise. But why not spelunk during the therapy? Spelunking 

is also a sport. Verocs Department has guided tours for handicapped children 

and young people in natural caves as a therapy for them since 2002. Caving 

is a sport and also a great experience, and provides complex development of 

the body, mind and the soul. 

Conclusion: Areas to develop: spatial orientation, big movements and fine 

motorica, body awareness, stamina, motional coordination, breathing.  
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RODINNÉ PROSTŘEDÍ DĚTÍ S ASTMATEM Z POHLEDU 

SOCIOLOGIE ZDRAVÍ A NEMOCI 

Hübelová, D.1,3, Überhuberová, J.2,3 

1 Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity 
2 Dětská léčebna se speleoterapii Ostrov u Macochy 
3 Spolek pro krasovou speleoterapii 

 

Úvod: Krasová speleoterapie jako klimatická léčebná metoda doplňuje 

komplexní léčbu pacientů s astmatem vč. medikamentózní, a pozitivně 

působí na zlepšení klinických i imunologických parametrů. Studie se ale 

příliš nevěnují sociálnímu a rodinnému životnímu prostředí dětí s astmatem. 

Cíle: Cílem šetření bylo 1) charakterizovat vybrané faktory rodinného 

prostředí dětských pacientů, 2) stanovit společenské a finanční ztráty spojené 

s léčbou astmatu a 3) zdravotní benefity krasové speleoterapie.   

Metodika: Analytickým nástrojem šetření byl dotazník o celkem 40 

otázkách. Bylo editováno 148 dotazníků pro rodiče dětí léčených formou 

krasové speleoterapie v Dětské léčebně se speleoterapií v Ostrově u Macochy 

(Moravský kras, Česká republika). Odpovědi jsou hodnoceny popisnou 

statistikou. 

Výsledky: Z rodičů doprovázejících děti do léčebny tvořily ¾ ženy (74 %). 

Vzdělanostní struktura byla shodná s celkovou populací, převládalo 

středoškolské s maturitou (35,1 %), nadprůměrný byl podíl terciálního 

vzdělání (25,0 %). Průměrný věk matky při narození dítěte byl 29,1 let; 

20,3 % porodů bylo předčasných a 15,5 % dětí mělo nízkou porodní váhu. 

Pro 5 rodičů je nemocnost dítěte komplikací v zaměstnání. Roční výdaje na 

léčbu byly nejvíce v intervalu 4-5 tisíc Kč. Přínosy léčby byly hodnoceny 

kladně (velmi 74,2 %; spíše pozitivně 23,7 %). Četnost užívání antibiotik a 

léků k dlouhodobému užívání se po speleoterapii výrazně snížila. 

Závěr: Z výsledků šetření vyplývají dvě skutečnosti: 1) nemoc dítěte je pro 

rodiče hendikepem ekonomickým i pracovním. 2) Krasová speleoterapie 

přináší benefity zdravotní (snížení užívaných léků a nemocnosti) a sociální 

(zvýšení jejich školní docházky). 

Práce vznikla za podpory projektu „Index zdravotního stavu jako nástroj pro 

podporu rovnosti a odstraňování regionálních disparit v České republice“ 

s registračním číslem 2019/017 (IGA FRRMS Mendelovy univerzity v Brně)  
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SPELEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE CÍSAŘSKÉ 

JESKYNĚ 

Klobása, K.1,4, Hübelová, D.2,4, Überhuberová, J.3,4 

1 Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského 
2 Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity 
3 Dětská léčebna se speleoterapii Ostrov u Macochy 
4 Spolek pro krasovou speleoterapii 

 

Úvod: Text se zabývá speleologickým průzkum a mapováním severní části 

Císařské jeskyně. Současně také hydrologickým hodnocením Císařské 

jeskyně. 

Cíl: Zmapovat a popsat průběh severní části Císařské jeskyně včetně 

hydrologického hodnocení. 

Metody: 

1. Základní speleologický průzkum Císařské jeskyně. 

2. Podrobný speleologický průzkum severní části Císařské jeskyně. 

3. Mapování severní části Císařské jeskyně. 

4. Barvící pokus a sledování pohybu podzemních vod v Císařské jeskyni. 

5. Systém čerpání podzemních vod v Císařské jeskyni. 

6. Vyhledání místa pro vybudování nového vodního zdroje pro Císařskou 

jeskyni. 

7. Hydrogeologické a geofyzikální práce provedené v okolí Císařské jeskyně. 

8. Odebírání vzorků podzemní vody v Císařské jeskyni. 

9. Doplňkové práce a dokumentace hydrologie jeskyně. 

10. Grafické profilování vodních stavů Císařské jeskyně. 

Výsledky: Císařská jeskyně byla podrobně zkoumána po hydrogeologické 

stránce za účelem zachování stávajícího vodního stavu v jeskyni. 

Závěr: Záměrem speleologického a hydrogeologického bádání je zajištění 

vodního režimu v Císařské jeskyni dotováním jeskyních vod spodní krasovou 

vodou ze zvodnělých horizontů.  
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JESKYNĚ A BEZPEČNOST PŘI SPELEOTERAPII 

Klobása, K. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského; Spolek 

pro krasovou speleoterapii 

 

Úvod: Základní legislativní předpisy České republiky pro dodržování 

bezpečnosti práce a pohybu v jeskyni při speleoterapii. Základní body 

zajištění bezpečnosti v jeskyni. 

Cíl: Specifikovat základní postupy zajišťující bezpečnost a prevenci při 

speleoterapii a pobytu v jeskynním prostředí. 

Metody: 

1. Pro každou jeskyni musí provozovatel jmenovat závodního, který určí 

způsob zabezpečení a lhůty kontrol jeskyně. 

2. Evidenci osob vstupujících do podzemí. 

3. Kniha prohlídek bezpečného stavu jeskyně. 

4. Prokazatelné seznámení zaměstnance. 

5. Na pracovišti v jeskyni musí být dva zaměstnanci. 

6. Havarijní plán. 

7. Ohlášení nehody (havárie). 

8. Provozní dokumentace. 

9. Ověření klimatu na větrání. 

10. Bezpečnostní opatření pro jeskyně ohroženou vodami. 

11. Osobní svítidla. 

Výsledky: Popis a zdokumentování jednotlivých bodů výše uvedených. 

Fotodokumentace nebezpečných a záporných příkladů. 

Závěr: Doporučení a metodika splnění legislativních požadavků zákonů 

a vyhlášek České republiky pro dodržování bezpečnosti práce a pohybu 

v jeskyni při speleoterapii.  
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HISTORIE ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ CÍSAŘSKÉ JESKYNĚ 

Klobása, K. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského; Spolek 

pro krasovou speleoterapii 

 

Úvod: Historie zpřístupňování Císařské jeskyně pro dětskou speleoterapii. 

Speleologický průzkum, zaměření jeskyně, projektové práce a stavební 

práce. 

Metody: 

1. Výběr jeskyně pro dětskou speleoterapii. 

2. Výběrové řízení na projekční práce a na stavební práce. 

3. Vypracování projektu a stavební povolení. 

4. Zaměření jeskyně. 

5. Čerpací pokus. 

6. Stavební práce, ražba štoly, ocelové konstrukce. 

7. Kolaudace. 

8. Zkušební provoz. 

9. Doplňkové práce a dokumentace stavu jeskyně. 

Výsledky: Císařská jeskyně byla upravena do bezpečného stavu 

k provozování dětské speleoterapie. V roce 1997 byla v Císařské jeskyni 

zahájena léčba astma bronchiale, onemocnění dýchacích cest, alergie 

a ekzémů. 

Závěr: Dětská speleoterapie v Císařské jeskyni je unikátním léčebným 

prostředkem v České republice. Provoz jeskyně pro speleoterapii dozoruje 

státní báňská správa a jedná se o činnost prováděnou hornickým způsobem.  
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VÝVOJ VÝSKYTU ASTMATU VE VYBRANÝCH 

REGIONECH ČR VE VZTAHU KE KVALITĚ OVZDUŠÍ 

Kozumplíková A.1, Hübelová D.1,3, Überhuberová J.2,3 

1Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje 

a mezinárodních studií 
2Jihomoravské dětské léčebny, Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov 

u Macochy 
3 Spolek pro krasovou speleoterapii 

Úvod: Nejčastější příčinou smrti ve vyspělých zemích jsou neinfekční 

onemocnění. Významnou skupinou nemocí tvoří nemoci dýchací soustavy 

a také stále se rozšiřující onemocnění astmatem, jímž v Evropě trpí téměř 10 

miliónů obyvatel ve věku do 45 let. Prevalence astmatu v EU je 8,2 % 

u dospělých a 9,4 % u dětí. 

Cíle: Cílem je představit vývoj počtu pacientů s diagnostikou astmatu mezi 

roky 2006 a 2015 ve vztahu ke kvalitě ovzduší. 

Metodika: Data k počtu pacientům s diagnózou astma byla editována ze 

Zdravotnických ročenek ÚZIS. Sledovaným časovým obdobím bylo vybráno 

období let 2006–2015. Modelové regiony představují záměrně vybrané 

regiony České republiky (MSK, JMK, JČK). Kvalita ovzduší byla 

interpretována množstvím emisí znečišťujících látek a imisní zátěží území. 

Výsledky: Nárůst počtu dispenzarizovaných pacientů s diagnózou astmatu 

v období 2006–2015 vykazují všechny vybrané regiony. Nejvyšší podíl růstu 

podle věkových skupin mají populace starší 20 let. Počet pacientů 

s diagnózou astmatu výrazně převyšuje průměr České republiky 

v Moravskoslezském kraji, zatímco nízký počet těchto pacientů je v kraji 

Jihočeském. Tyto trendy také odpovídají množství produkovaných emisí 

a hodnotám imisního zatížení daných regionů. 

Závěr: Zdraví a zdravotní stav obyvatel patří mezi základní priority každé 

společnosti a předpokladů kvality života. Nárůst počtu pacientů s astmatem 

zatěžuje zdravotní systém. Dlouhodobou komplexní léčbu pacientů lze 

doplnit o speleoterapii, která až pětinásobně snižuje nemocnost pacientů 

a minimalizuje nutnost nasazování jinak velmi četné antibiotické léčby. 

Práce vznikla za podpory projektu „Index zdravotního stavu jako nástroj pro 

podporu rovnosti a odstraňování regionálních disparit v České republice“ 

s registračním číslem 2019/017 podpořeného Interní grantovou agenturou 

FRRMS Mendelovy univerzity v Brně.  
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SPELEOTERAPIE – EXEMPLA TRAHUNT 

Lajčíková, A. 

Státní zdravotní ústav Praha 

 

Úvod: Speleoterapie jako efektivní léčebný postup slaví u nás 40. 

narozeniny. Dnes víme, že při pobytu v jeskyni se využívá specifických 

vlastností jeskynního mikroklimatu, které je významně odlišují od 

venkovního prostředí. 

Cíle: Stanovení fyzikálně-chemické a mikrobiologické charakteristiky 

podzemí určeného ke speleoterapii a hodnocení vlastností mikroklimatu 

(teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, koncentrace radonu a následná ionizace 

vzduchu) ve vybraných lokalitách v Gruzii a na Slovensku. 

Metodika: Při měření bylo postupováno podle interní metodiky SZÚ Praha. 

Iontometrem Kathrein byl analyzován vzorek vzduchu z volného prostoru. 

Místa měření byla zvolena vždy tak, aby charakterizovala prostor, vhodný 

pro pobyt větší skupiny dětí. Na každém měřicím místě bylo měřeno cca 30 

min. Koncentrace iontů je určena jako jejich počet v cm3 vzduchu. Poměr 

iontů kladných k záporným je tzv. koeficient unipolarity. Koeficient 

unipolarity vyšší než 2,0 charakterizuje znečištěné ovzduší. 

Výsledky: 1. měření v Gruzii v jeskyni Prometheus (s návštěvnickou trasou), 

v jeskyních Satsurblia a Bílá (bez přístupu návštěvníků). Podle výsledků 

měření se ukázala nejvhodnější ke speleoterapii jeskyně Satsurblia s vysokou 

koncentrací lehkých záporných iontů a dalšími příznivými 

mikroklimatickými charakteristiky (unipolarita 1,25). 2. měření na Slovensku 

v průzkumné štole Markušovce a ve štole Mária dolu na sádrovec v obci 

Novoveská Huta u Spišské Nové Vsi. Dle výsledků byla ke speleoterapii 

vybrána štola Mária v obci Novoveská Huta (unipolarita 1,20). 

Závěr: Kromě stálé teploty a vlhkosti vzduchu je pro podzemí 

charakteristikami vyšší koncentrace nestálého radonu a ionizační energie, 

která se při jeho rozpadu uvolňuje, ionizuje okolní vzduch. Pro podzemní 

ovzduší charakteristicky trvale zvýšená ionizace vzduchu znamená zlepšující 

samočisticí schopnost plic. Důsledkem je zlepšení zdravotního stavu 

s možností snížit dávky léků. Zkušenosti získané měřením v uvedených 

lokalitách mohou být příkladem pro jejich využití v jiných oblastech. 

Měření v Gruzii bylo podpořeno z projektu České rozvojové agentury, 

hlavním řešitelem projektu byla Správa jeskyní ČR.  



Sympozium - 40 let dětské krasové speleoterapie v ČR 

39 

SLOŽENÍ AEROSOLŮ V JESKYNI SE SPELEOTERAPIÍ 

Ličbinský R.1, Faimon J.1,2, Tanda S.3, Hegrová J.1, Goessler W.3, 

Überhuberová J.4 

1Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 
2Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita,  
3Institut chemie, University of Graz, 
4Dětská léčebna se speleoterapií. Ostrov u Macochy, p.o.; Spolek pro 

krasovou speleoterapii 

Úvod: Jeskyně nejsou uzavřenými systémy, ale dochází u nich k výměně 

vzduchu s okolním prostředím, a to včetně znečišťujících látek. Nicméně 

tomuto důležitému aspektu nebyla dosud věnována dostatečná pozornost. 

Cíle: Cílem této práce bylo proto studovat aerosol v jeskyni využívané pro 

speleoterapii s ohledem na jeho prvkové složení. 

Metodika: Měření probíhala v Císařské jeskyni v severní části Moravského 

krasu, která se skládá ze sítě poměrně úzkých průchodů a větších prostor. Má 

dva otevřené vchody v různých nadmořských výškách, což ovlivňuje 

charakter proudění vzduchu a část jeskyně je zatopena. K měření početních 

koncentrací a odběru vzorků aerosolů v širokém rozmezí velikostí částic od 

6 nm do 10 μm, tedy vč. nanočástic, byl použit elektrický nízkotlaký impaktor 

(ELPI +, Dekati Ltd.). Vzorky byly mineralizovány ve směsi kyselin 

v tlakovém mikrovlnném systému UltraCLAVE III® (MLS GmbH.). 

Následné stanovení obsahů prvků bylo provedeno pomocí Agilent 8800 triple 

quadrupole ICPMS / MS (Agilent Technologies). 

Výsledky: Z hlediska početních koncentrací dominovaly v prostředí částice 

menší než 15 nm v průměru. Složení aerosolových částic v rozmezí velikostí 

mezi 15 a 95 nm (nanočástice) se mění v různých režimech ventilace jeskyně, 

což poukazuje na dva různé typy mechanismů tvorby. Složení aerosolových 

částic ve velikostním rozmezí od 154 do 942 nm bylo velmi podobné v obou 

ventilačních režimech. Aerosolové částice o průměru větším než 942 nm, 

obsahovaly převážně vápník a další prvky zemské kůry, což indikuje vznik 

mechanickými procesy souvisejícími s činnostmi dětských pacientů uvnitř 

jeskyně. 

Závěr: Měření v Císařské jeskyni potvrdila, že početní koncentrace částic 

v jeskynní atmosféře jsou podle předpokladu daleko nižší a současně složení 

aerosolů se liší přítomností, resp. nepřítomností některých látek.  

Práce vznikla za podpory projektů č. 7AMB17AT016, LO1610, 

CZ.1.05/2.1.00/03.0064 a CZ 10/2017.  
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POSSIBILITIES OF MEASURING CHEST EXPANSION OF 

PATIENTS PARTICIPATING IN PULMONARY 

REHABILITATION IN SPELEOTHERAPY CONDITIONS 

Mętel S.1, Śliwa A.2 

1Department of Motor Rehabilitation University of Physical Education in 

Cracow, Poland 
2„Wieliczka” Salt Mine Health Resort in Wieliczka, Poland 

 

Introduction: Chronic respiratory diseases are the main indications for 

treatment in speleotherapy conditions. 

Restriction of chest expansion is often observed in pulmonary patients and is 

an important element of their functional status. Measurements of chest wall 

circumferences are commonly used by physical therapists in clinical practice 

in order to determine chest wall mobility. 

Aim: To analyze the research relating to a chest expansion measurement 

(CEM) using a cloth tape technique. 

Methodology: The paper reviews procedures for CEM using a tape measure. 

This method was first described in 1972 and established normal 

circumferential chest expansion, dependent upon on the sex and age of 

patients between 15-75+. Since then this procedure has undergone 

modifications regarding both the patient's position for examination and the 

anatomical points referenced when assessing the difference in chest 

circumference between maximum inhalation and exhalation. 

Results: The research was carried out in healthy children, young people, 

adults and older people, in the populations of children with cystic fibrosis, 

juvenile idiopathic arthritis, cerebral palsy, in adults with bronchial asthma, 

COPD, patients with fibromyalgia, obesity, ankylosis spondylitis, 

osteoporosis, as well as scoliosis in the thoracic spine. Studies involving 

healthy young children and adults have shown the results of CEM performed 

in standing position using cloth tape to be reproducible and correlate with the 

results of spirometry tests (FEV1, FVC and VC) constituting an indirect 

assessment of tidal volume and inspiratory muscle strength. CEM performed 

in lying supine position approved a reliable test tool in research with 30 

children with cystic fibrosis and in a pilot study with CEM carried out in 

sitting posture with a group of 19 healthy children. Chest expansion was 

assessed in the supine position for 26 men with COPD with measurements 

taken twice at the armpit, xiphoid process and abdominal level. The test 
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proved reliable with inspiratory capacity associated with abdominal mobility. 

However, it was not possible to infer pulmonary function. CEM using cloth 

tape was performed in a pilot study of 17 adults with pulmonary diseases 

before and after a rehabilitation and treatment stay combined with N.A.P. 

therapy. A significant increase in chest mobility after pulmonary 

rehabilitation in speleotherapy conditions was found. CEM is currently being 

used to assess chest wall mobility in research with elderly patients with 

pulmonary diseases who undergo subterranean therapy. 

Conclusion: Chest mobility measurements are used in clinical practice in 

children, young people, adults and the elderly. It is a cheap yet gives 

reproducible results, is fast yet valuable, easy to learn and use to assess the 

functional status of patients. Further research is recommended to establish an 

agreed formula (gold standard) of chest mobility using a tape measure in 

pulmonary patients.  
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THE ESTIMATION OF AIR-BORNE MICROSCOPIC FUNGI 

IN CAVE ENVIRONMETS USING FOR SPELEOTHERAPHY 

Nováková A. 

Institute of Microbiology of the CAS, v.v.i., Prague and Society for Karst 

Speleotherapy, Brno 

 

Introduction: Microscopic fungi represent important component of cave air 

and their occurrence (quantity and species diversity) significantly affects air 

properties in cave environment. 

Goals: The aim of this study was to compare quantitative (colony forming 

units) and qualitative (species diversity) occurrence of air-borne 

micromycetes in cave environment used for speleotherapy with cave 

neighbouring and cave outside. The Císařská Cave and the Sloup-Šošůvka 

Caves (Czech Republic, Moravian Karst) were monitored. 

Methodology: The gravity settling method was used for isolation of 

microscopic fungi and DRBC, Sabouraud´s and beer-wort agars were used as 

isolation media. Colony forming units (CFU) in m3 of air were counted 

according to counts of isolated colonies. 

Results: Obtained results show supposed difference between CFU counts in 

cave outside and inside but also differences among various cave corridors and 

domes. During long-term monitoring of air-borne microfungi in Sloup-

Šošůvka Caves, average outside CFU/m3 of the air was 1,385.8 while average 

CFU in cave inside was 293.8 (Eliška´s Cave) or rather 182.0 in 

Speleotherapy Hall. Sampling in this year (June 2019) shows approximately 

fourfold higher CFU counts in the Gotická Passage (touristic trail closed to 

the Speleotherapy Hall) than in the Speleotherapy Hall. Both samplings 

(March and June 2019) in the Císařská Cave demonstrate very low CFU 

counts (in scale of 0 to 45) in cave parts focussed on speleotherapy where no 

pathogenic or allergenic microfungal species were found in this cave 

environment. 

Conclusion: Up to now obtained results show low occurrence of microscopic 

fungi in cave environments in both studied caves.  
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VLIV DĚTSKÝCH PACIENTŮ NA IONTOVÉ 

MIKROKLIMA V CÍSAŘSKÉ JESKYNI 

Roubal Z., Szabó Z. 

Ústav Teoretické a experimentální elektrotechniky, FEKT VUT v Brně 

 

Úvod: Jedna z důležitých složek jeskynního mikroklimatu ovlivňující 

účinnost léčby Asthma bronchiale dětských pacientů je zvýšená koncentrace 

lehkých záporných iontů. Je důležité pro charakterizaci léčebného prostoru 

jeskyně určit jejich pohyblivost a koncentraci v závislosti na pobytu dětských 

pacientů. 

Cíle: Cílem bylo prokázat souvislost mezi cvičením dětí v Nagelově dómu 

a koncentrací lehkých záporných iontů. Dále se podrobně zjistila pohyblivost 

iontů v jeskyni se vyskytující.  

Metodika: Bylo použito speciálně vyvinutého Aspiračního kondenzátoru 

vhodného do prostředí s vysokou relativní vlhkostí. Během měření byl 

přístroj periodicky interně kalibrován a měřená sekvence se zapisovala do 

vnitřní pamětí přístroje. Zároveň byla sledována vnější teplota mimo jeskyni 

pro posouzení vlivu počasí na koncentraci lehkých záporných iontů. 

Výsledky: Změřené výsledky potvrdily úbytek lehkých záporných iontů 

během cvičení dětských pacientů v Nagelově dómě. Doba regenerace byla 

závislá na rozdílu teplot mezi vchody do jeskyně a stálou teplotou uvnitř 

jeskyně. 

Závěr: Naměřené výsledky potvrdily nutnost alespoň jednodenní regenerace 

jeskyně po léčebném pobytu pacientů. Dále prokázaly snížení pohyblivosti 

vzdušných iontů během pobytu dětských pacientů v jeskyni. Naměřená 

koncentrace vzdušných iontů v Nagelově dómě je výrazně větší, jak v okolní 

přírodě, což potvrzuje výjimečné vlastnosti jeskynního prostředí.  Změřené 

pohyblivost vzdušných iontů potvrdila jejich zařazení do třídy malých 

lehkých iontů vhodných pro lékařské účely.  



Sympozium - 40 let dětské krasové speleoterapie v ČR 

44 

NUOVO LED BED – CELOTĚLOVÁ FOTOBIOMODULAČNÍ 

TERAPIE 

Rymeš A. 

Nuovo Therapy s.r.o., Brno 

 

Úvod: Nuovo Led Bed je celotělová fotobiomodulační terapie, která používá 

červené, modré a blízké (NIR) infračervené světlo k snížení bolesti, uvolnění 

svalů / kloubů a zvýšení krevního oběhu, omlazení, regeneraci, zvýšení 

výkonu. 

Cíl: Seznámit s fungováním a účinky přístroje Nuovo Led Bed jako 

celotělové fotobiomodulační terapie. 

Metody: Led Bed je zařízení pro fototerapii, které používá modré (450 nm), 

červené (650 nm) a blízké infračervené (810 nm) LED světlo pro ošetření 

bolesti svalů a kloubů, poruch mikrocirkulace, zranění, pro uzdravení 

a omlazení pleti. Led Bed je celotělové lůžko, využívá 28 000 LED diod 

s životností až 25 let. LED diody jsou polovodičová zařízení, která při 

napájení generuje a vysílá fotony. LED světelný zdroj umístěný blízko kůže, 

umožňuje světelné energii (fotonům) proniknout do tkáně, kde interaguje 

s chromofory umístěnými v buňkách, což vede k fotofyzikálním 

a fotochemickým změnám, které vedou ke změnám na molekulární, buněčné 

a tkáňové úrovni těla jako fotobiomodulace. 

Výsledky: Led Bed terapie okamžitě dodává energii kožním buňkám 

a zvyšuje tak kolagen a elastin pro celé tělo. Světelná terapie LED vysílá 

světlo (fotony) do buněk fibroblastů, které zase stimulují mitochondrie 

k produkci v některých případech až 10krát více ATP. To podporuje činnost 

buněk, což způsobuje, že se produkuje více potřebného kolagenu a elastinu, 

jakož i dalších potřebných materiálů pro pokožku. Toto ošetření nabízí 

dlouhodobé výsledky, stimuluje přirozené omlazení a opravné procesy 

pokožky, aby podporovalo zdravě vypadající pleť, urychlovalo obnovu 

buněk a řešilo řadu kožních problémů. 

Závěr: Během posledních třech desetiletí byly provedeny tisíce 

recenzovaných klinických studií o terapii červeným světlem a publikovány 

ve významných vědeckých časopisech. Důkazy jsou naprosto ve prospěch 

jeho účinnosti a bezpečnosti, kdy FDA schválila světelnou terapii pro léčbu 

bolesti kloubů, snížení vrásek a mnoha dalších zdravotních problémů.  
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THE PAST, THE PRESENT AND THE POSSIBLE FUTURE 

OF SPELEOTHERAPY IN GERMANY – AN UPDATE 

Schwarz J. 

Medical Office live2give, Dickendorf, Germany 

 

Introduction: Speleotherapy in Germany began in 1949 by Dr. Spannagel in 

Ennepetal (Kluterthöhle). In 1990 seven centres grouped together to form the 

“Deutscher Heilstollenverband” (The German Speleotherapy Association). 

Inclusion is dependent on the quality of air and the quality of care. Today 

(2019) there are 10 member centres. 

Goals: The aim is to present and characterize the development of child 

speleotherapy in Germany. 

Methodology: Especially retrospective analysis, description of the state and 

research of information sources were used. 

Results: A controlled randomized multicentre study was carried out and the 

results published in 2010 by W. Gaus (Ulm University). The efficacy and 

safety of speleotherapy in children with bronchial asthma was confirmed by 

these results. Since 2015 speleotherapy is part of the “Kurorteverordnung” 

(regulation for certified health areas) in most federal states. Unfortunately, 

the number of visitors at these centres has decreased over the last twenty 

years. But the appreciation for natural therapies offers a chance, that the 

interest in speleotherapy will again increase: It can be included in a holistic 

approach and it has virtually no side effects.  

Conclusion: The focus of treatment until now is to provide breathing therapy 

in chambers where there is quietness and extremely clean air. Recently two 

centres also offer exercise groups for patients with COPD and asthma. 

Another approach that is currently evolving is the use of speleotherapy for 

sleeping disorders and stress-management.  
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VÝUKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ 

OSTROV U MACOCHY 

Šenkýřová B. 

Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, příspěvková 

organizace 

 

Úvod: Základní škola při Dětské léčebně zajišťuje základní vzdělávání žáků 

v průběhu jejich pobytu v léčebně. Vyučované předměty: český jazyk, 

matematika, angličtina, prvouka, vlastivěda, dějepis, zeměpis, přírodověda, 

přírodopis. Součástí školy je školní družina. Kapacita školy: 45 žáků, 

kapacita družiny: 15 žáků. 

Cíle: Výuka žáků dle požadavků kmenových škol, doplnění mezer ve 

vědomostech, které u žáků vznikají v důsledku častých absencí, rozvoj 

samostatnosti a klíčových kompetencí, aplikace průřezových témat.  

Metodika: Na základě požadavků kmenových škol a vlastní diagnostiky 

stavu žákových vědomostí vyučující tvoří pracovní plány pro jednotlivé žáky. 

Výuka probíhá formou individuálního přístupu, dle možností se kombinuje 

se skupinovou prací. Žáci používají vlastní učebnice a pracovní sešity, pracují 

na počítačích a interaktivních tabulích, vyhledávají informace na internetu 

nebo v příručkách. Jsou vedeni k samostatnosti při učení. Učitelky mají 

zkušenosti se všemi běžně používanými metodami výuky čtení (analyticko-

syntetická, genetická, globální, sfumato), s výukou písma Comenia Script, 

s Hejného metodou výuky matematiky a myšlenkovými mapami. Přednostně 

se věnují žákům s potřebou podpůrných opatření. 

Výsledky: Výše uvedený způsob práce většině žáků vyhovuje, probíranou 

látku chápou a dobře si ji pamatují. Méně samostatní žáci se během pobytu 

postupně zlepšují. Práce školy je kladně hodnocena ze strany kmenových 

škol i rodičů (hodnocení prostřednictvím formuláře na webu školy). 

Závěr: Škola zajišťuje pedagogickou rehabilitaci pacientů dětské léčebny, 

snaží se minimalizovat dopad jejich zdravotních obtíží na oblast vzdělávání 

a co nejlépe rozvíjet jejich schopnosti.  
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CHARAKTERIZACE DĚTSKÉHO PACIENTA VE 

SPELEOTERAPII V BĚHU ČTYŘICETI LET 

Überhuberová J. 

Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy; Spolek pro krasovou 

speleoterapii 

 

Úvod: V Dětské léčebna se speleoterapií se již 40 let lékaři věnují studiu 

dětských pacientů s alergií a astmatem. Po zkušebním provozu speleoterapie 

ve Starých skalách jeskyní Sloupsko-šošůvských, se k poznatkům přidává 

přechodné využití speleoterapie v jeskyně Amatérské a od roku 1997 se 

podaří upravit jeskyni Císařskou.  Ročně pracoviště přijme na 600 dětských 

pacientů a v posledních deseti letech v programu ročně uvítá až 20% účast 

doprovodu dítěte do 6 let. 

Cíle: Charakterizace dětského pacienta s asthma bronchiale očima lékaře 

v léčebném režimu speleoterapie. Pobyt v jeskyni je pouze jednou součástí. 

Odborná rehabilitace, rekondiční programy, reedukační programy, výchova 

a psychoterapie. 

Metodika: Porovnávání výsledků v komplexním léčebném pobytu 180 

dětských pacientů léčených s astma bronchiale na naší léčebně v běhu 

posledních čtyřiceti let. 

Výsledky: Vyhodnocení výsledků vycházející ze závěrečné zprávy 

zohledňující celkový zdravotní stav za pobytu po jednotlivých týdnech, 

terapie, kontroly po 6 měsích, výsledky šestiminutového běhu gotickou 

chodbou. Revendovy testy zohledňující kondici. Spirometrie před a po 

propuštění. Kultivací, krevních odběrů pacienta. 

Závěr: Speleoterapie navyšuje kondici, snižuje nemocnost a antibiotickou 

terapii nasazovanou během roku na komplikované infekty, minimalizuje 

dávky dlouhodobé medikace. Prokazatelně snižuje náklady rodiny na péči 

o dětského astmatika.  
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VYUŽITÍ BEMER TERAPIE V KOMPLEXU LÉČEBNÝCH 

PROCEDUR PŘI SPELEOTERAPII 

Überhuberová J. 

Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy; Spolek pro krasovou 

speleoterapii 

 

Úvod: Zdokonalená pulzní magnetoterapie, využívající specifické struktury 

a pořadí signálu magnetického pole s nízkou hustotou toku při léčebné 

speleoterapii. Bemer terapie se stala součástí léčebného programu za 

speleoterapie na Dětské léčebně se speleoterapií od roku 2015. 

Cíle: Před a po sportovní zátěži v podzemí analyzovat výsledky o navýšení 

kondice a vlivu na úrazovost během léčebného pobytu dětského astmatika. 

Metodika: Porovnávání dat u souboru 160 dětských astmatiků, v 50 % byla 

aplikována během speleoterapie Bemer terapie a 50 %, kteří měli léčebnou 

terapii bez Bemer aplikace. Porovnávání indexů výkonosti vycházejících 

z Revendových testů. Záznam úrazovosti během pobytu. Záznamy 

nemocnosti během pobytu. 

Výsledky: Ve skupině pacientů za speleoterapie byl zjištěn rychlejší nárůst 

indexu kondice s aplikovanou Bemer terapií oproti skupině bez aplikace 

Bemer. Průměrná úrazovost od nasazení aplikace Bemer terapie za léčebného 

pobytu speleoterapií poklesla. Díky aplikaci před vstupem do podzemí i po 

speleoterapii se snížila na minimum i úrazovost při sportovní zátěži za pobytu 

dítěte v jeskyni. Nezávisle klesla i spotřeba roční antibiotická terapie celkově 

zaznamenávaná za pobytu dětských pacientů v léčebně. 

Závěr: Bemer terapie se stala běžnou součástí léčebného programu ve 

speleoterapii. Aplikace vedla u skupiny pacientů k rychlejšímu nárůstu 

kondice, rychlejší regeneraci a tím minimální absenci v programu 

speleoterapie. Celkově se aplikace Bemer od roku 2015 na dětské léčebně 

projevila v poklesu spotřeby antibiotické terapie a poklesu zaznamenané 

roční úrazovosti. Bemer terapii podstupuje s pacientem do 6 let i jeho 

doprovod.
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