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Co je prostata  
a jak funguje?
Co je to vlastně prostata? Prostata (předstojná žláza) je přídatná 
mužská pohlavní žláza, která dodává 15 až 30 procent objemu 
tekutiny ejakulátu zajišťujícího životaschopnost spermií. Obepíná 
počáteční část mužské močové trubice v místě, kde opouští močový 
měchýř. Prostata je sice nutná pro plodnost, dá se však bez ní žít.
 
A co si vlastně můžeme představit pod zvětšenou, v odborných kru-
zích často nazývanou zbytnělou prostatou? S postupujícím věkem 
a v souvislosti s účinkem mužského pohlavního hormonu testostero-
nu se prostata začne zvětšovat a začne tlačit na močovou trubici. 
Výsledkem jsou již zmíněné potíže s močením. 
 
Tkáň prostaty váží při narození chlapce zhruba 15 gramů. Od pat-
náctého roku věku ale dochází u všech mužů k jejímu zvětšování. 
Jenže pozor, nezvětšuje se celá žláza, ale jen vnitřní část prostaty. 
Růst a rozvoj prostaty je individuální, některému muži se prostata 
zvětší během života třikrát až čtyřikrát, někomu třeba jen dvakrát. 
Neznamená to ale, že by tento muž měl potíže poloviční. Naopak, 
i muž s menší prostatou může mít větší problémy s močením. 
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Zvětšená prostata
časté téma u mužů nejen 
po padesátce
Podle odhadu lékařů trápí prostatické potíže až 650 tisíc mužů jen 
v České republice. Celosvětové jsou to samozřejmě stamiliony. Více 
než polovina těchto mužů tyto problémy vcelku v poklidu přehlíží. 
Nastalé komplikace pak ale mohou opravdu hodně znepříjemnit ži-
vot. Pomoc přitom může být doslova na dosah ruky. Stačí především 
změnit stravovací návyky a sáhnout po tom správném přípravku. 

Zvětšená prostata způsobuje především problémy s močením, nej-
častěji v podobě nepříjemně častého močení. Zdravý muž by měl v 
noci chodit na toaletu minimálně a přes den asi čtyřikrát až pětkrát. 
Alespoň při standardním příjmu tekutin.
 
Problémy s prostatou obvykle začínají právě častou návštěvou to-
alety v noci. Přitom čas močení je delší, je nutné více tlačit a močit 
opakovaně. Proud moče je užší a po vymočení přitom stále přetr-
vává pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře. Právě to-
hle jsou prvotní příznaky, které signalizují, že něco není v našem 
těle pořádku. 
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Hodně záleží na tom, zda si těchto změn muž včas všimne a začne 
s tím něco dělat. A nebo situaci podcení a nic neřeší. Podle urolo-
gů existují přitom dva druhy mužů – jedni navštíví lékaře, i když to 
není až tak úplně třeba. Naopak, druhá skupina mužů si problém 
s prostatou vůbec nepřipustí a neléčí se. Jejich škoda. Ze zdravot-
ního hlediska se jim to může nepříjemně vymstít. A pak je tu také 
ženský faktor. Jsou to právě ženy – manželky, partnerky, milenky 
– které muže donutí své protějšky prostatické problémy řešit – a to 
buď přípravky dostupnými v lékárnách, anebo v těžších případech 
návštěvou urologa. 
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Jaké jsou příčiny 
zvětšené prostata?
Podle lékařských poznatků se snižuje věk mužů trpících zvětšením 
prostaty. Jaké mohou být příčiny tohoto stavu? Například na Dál-
ném Východě je karcinom prostaty pouze minoritním problémem. 
Ale již u první generace imigrantů z této oblasti do Spojených států 
nebo do Evropy se incidence onemocnění začíná blížit původní 
populaci. Je tedy naprosto zřejmé, že životospráva, dietní návyky, 
obecně životní styl mají zcela zásadní vliv na toto onemocnění. Bo-
hužel, je to právě „civilizační“ vývoj, který má na tyto čistě mužské 
problémy ohromný negativní dopad.
  
Zvětšení prostaty je dáno tím, že u mužů dochází se zvyšujícím se 
věkem k hormonálním změnám. Jedním z projevů těchto změn je 
porucha buněčné regulace růstu, ke které dochází právě v prosta-
tě. Protože prostata obemyká močovou trubici, tak nadbytečný bu-
něčný růst vede k utlačování močové trubice a z toho pramenících 
obtíží při močení. Tento proces je dlouhodobý a neprobíhá příliš 
rychle. Příznaky se tedy objevují pozvolně, a řada mužů si je v pod-
statě ani neuvědomuje. Teprve později, když naberou na intenzitě, 
si jich muž všimne, protože jej začnou omezovat. 
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Mikroskopické zbytnění prostaty nacházíme již u mužů třicetiletých 
a někdy i mladších. Problémy s prostatou má téměř sto procent 
mužů nad padesát let. Ve věku 70 až 80 let má zbytnělou prostatu 
prakticky každý. 

Muži by neměli potíže s prostatou přehlížet, jinak je může postih-
nout úplná zástava močení, případně poškození ledvin, které pove-
de až k jejich selhání. Muži by se neměli zdráhat navštívit urologa. 
 
Strach a obavy tu nejsou na místě, vyšetření jsou nebolestivá. Po-
kud se objeví problémy s močením, neměli by váhat ani den! Zvět-
šování prostaty může být totiž doprovázeno nejen potížemi při mo-
čení, jako je slabý proud, obtížné vyprazdňování měchýře nebo 
časté nucení na močení, ale může způsobit i závažné komplikace. 
Zhoršená průchodnost dolních močových cest, která je způsobena 
útlakem močové trubice prostatou, totiž může vést k neúplnému vy-
prazdňování močového měchýře. Tam pak zůstává zbytek moči. 
A v tomto prostředí se pochopitelně množí bakterie. Ty jsou pak 
příčinou močové infekce. Koncentrují se také minerály obsažené v 
moči, ze kterých se tvoří močové kameny. Navíc hrozí, že se bak-
terie dostanou až do ledvin a způsobí problémy tam. Ledvinová 
infekce může dokonce ohrozit pacientův život. S močovými kameny 
měl problémy například hvězdář Tycho de Brahe, kterému praskl 
močový měchýř právě kvůli zvětšené prostatě. 
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Prostata a sex?
Chtělo by se říct, že prostata je taková malá časovaná bomba. 
Představte si shluk vaziva a svaloviny o velikosti vlašského ořechu, 
který dřímá hned pod vaším močovým měchýřem. Tiše si pracu-
je, vytváří bělavou tekutinu, živnou půdu pro spermie, sedí a čeká 
na svou chvíli. Jakmile odbije 45. rok života, zamne si své imagi-
nární dlaně a to, co bylo do té doby samozřejmé – močení jen přes 
den, nebo minimálně jednou v noci, perfektní činnost močového 
měchýře a pohodový sex, je pryč. Ano, prostata vám totiž může 
zavařit nejen na toaletě, ale také v posteli.

Prostata je jediný orgán v těle, který se s věkem zvětšuje. Nejprve 
si těchto změn nemusíte vůbec všimnout, většina mužů začne první 
příznaky pozorovat až po 50. roce života, jiní, kteří si toto „dědic-
tví“ nesou v rodině, ale mnohem dříve. 
Jak dochází k tak dramatické proměně? Růst předstojné žlázy, tedy 
prostaty, ovlivňuje hormon testosteron. Zatímco v mládí je prostata 
veliká asi jako zmiňovaný vlašský ořech, s pokročilým věkem se po-
malu zvětšuje a může dosahovat až velikosti pomeranče. Zbytnění 
prostaty a její zvětšování způsobuje potíže při močení, které pak 
v důsledku ovlivňují nejen pracovní, ale i ten soukromý život.
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Funkce prostaty je jasná – produkovat sekret, který zvyšuje živo-
taschopnost spermií při jejich cestě za vajíčkem. Nemá tedy přímý 
vliv na erekci či libido. Problém ale nastává ve chvíli, kdy se objeví 
komplikace. Jen si to představte: večer plánujete žhavé chvilky se 
svou něžnou polovičkou, ale ještě než dopijete první sklenici vína, 
už si musíte odskočit. Za chvíli jste zpět, dáma už je v posteli a od-
hazuje krajkové prádlo. Jediné, na co ale v tu chvíli myslíte, je zase 
toaleta. Už zase se vám chce močit. A přitom ze sebe vymáčknete 
jen pár kapek. Tenhle stres už má setsakra velký vliv nejen na libi-
do, ale i na samotnou erekci. Jak se totiž máte soustředit na milost-
né eskapády, když musíte co chvíli odbíhat?

Nejinak tomu je v noci, kdy musíte vstávat více než 5× na toaletu, 
abyste ráno vstali nevyspalí, ve stresu a s očekáváním dalších nepří-
jemností v práci či na cestách. Tohle rozpoložení opravdu nesvědčí 
zdravému sexuálnímu životu.
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Možnosti řešení 
zvětšené prostaty
V podstatě to není složité. Především to chce začít včas. Mnozí 
muži přitom sází na přírodní medicínu či na doplňky stravy. A dě-
lají dobře. Velká část mužů, kteří na sobě zpozorují první příznaky 
zvětšené prostaty, se snaží najít jednoduchou a účinnou pomoc 
v podobě vhodných přípravků z lékárny. Pro takovéto typy jsou 
volně prodejné přípravky vhodným řešením. 
 
A jak předcházet problémům s prostatou? Především pravidelně 
močit, skvělá je i pravidelná sexuální aktivita. A čeho se vyvarovat? 
Především kořeněným jídlům, alkoholu a kávě. 
 
Zajímavé jsou studie týkající se prostaty a konzumace některých 
potravin. Podle amerických vědců jsou konzumenti kávy – ať s ko-
feinem, či bez něj – méně ohroženi rakovinou prostaty (u žen má 
působit podobně proti rakovině dělohy). Na druhou stranu ji lékaři 
nedoporučují v případě zvětšení předstojné žlázy. Nevhodný je v 
každém případě alkohol a tabák. 

Muži by to neměli přehánět ani s kořením. Kupodivu nejsou vhodná 
rajčata – ta jsou zase skvělá v prevenci rakoviny, i když zelenina 
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se jinak doporučuje. Maso jezte spíš bílé a nejezte příliš mléčných 
výrobků.
 
A pak je tu obyčejná okurka. Často se říká, že okurka nemá na 
rozdíl od jiné zeleniny téměř žádné vitamíny, a že ji tvoří především 
voda. Což je pravda. Má však jiné výhody. Například podporuje 
vylučování moče, takže odvodňuje a proto je oblíbená při redukč-
ních dietách, tím spíš, že nemá prakticky žádné kalorie. Čistí krev, 
játra a žlučník a zároveň má blahodárný vliv právě na prostatu. 
Osvědčuje se při potížích s močovým měchýřem a ledvinami, ze-
jména při ledvinových kamenech nebo písku.



10 tipů  
pro zdravou  
prostatu
1. Pravidelně sportujte  

(i pomalá chůze je velmi prospěšná)
2. Hlídejte si jídelníček
3. Dodržujte pitný režim  

(alespoň 2–3 litry tekutin denně)
4. Choďte pravidelně močit
5. Vyhýbejte se stresu
6. Hlídejte si pravidelně svoji váhu
7. Věnujte se sexu 
8. Omezte kouření
9. Užívejte vhodné přípravky z lékárny 

na podporu zdraví prostaty
10. Choďte pravidelně na kontroly  

(PSA test alespoň 1× za rok)


