
tréningu vo vlhkom prostredí 
viem po päťdesiatich minútach 
dostať kŕče do celého tela. 

Nie ste jediná tenistka s astmou, 
ale veľa ľudí to o vás nevie.
Keď som dostala v Miami prvý 
astmatický záchvat, nebolo mi 
všetko jedno. Ale nikde som sa 
o tom nezmieňovala, pretože 
nerada riešim svoj zdravotný 
stav verejne. Načo aj? Veľakrát, 
aj keď je za prehrou nejaká iná 

„vec“, nie som človek, ktorý sa 
vyplakáva fanúšikom.

Mimo kurtov astmu nemáte?
Našťastie, keď sme na dovo-
lenke, hoci aj vo vlhku a teple, 
nešportujem. A leňošenie pri 
mori mi nerobí problém.

Neprekáža vám napríklad 
lietanie? Aj zdraví športovci 
lietajú radšej s rúškom. 
Lietanie mi nerobí problémy. 
S rúškom u športovcov som 
sa stretla, ale ja to nepouží-
vam. Len kompresné ponožky 
a nohavice.

Lieky na astmu spadajú 
medzi nedovolené látky. 
Nepodozrievali vás 
niekedy z dopingu? 

A
lergiu vraj dnes 
nemajú už len tí,  
ktorí o nej nevedia. 
Kedy ju diagnostiko-

vali vám?
Alergiu mám od veľmi skorého 
veku, asi od desiatich rokov. 
Tatino je silný alergik, takže 
v našej rodine nič nové.

Čo konkrétne vám prekáža?
Alergická som azda na všetko. 
Teda okrem jedla. Prekáža mi 

hlavne všetko, čo kvitne. Tráva, 
stromy, kvety... 

Kytica pre víťaza teda nie je  
nič  pre vás. Ste poctivý  
pacient?
Áno, od prvého momentu sa 
poctivo liečim, užívam lieky 
a so železnou pravidelnosťou 
chodím k svojej alergiologičke. 
Bez liečby by som nemohla hrať 
tenis, teda robiť svoju prácu. 
A k tej som vždy stopercentne 
zodpovedná.

Kedy sa u vás objavila astma? 
Astma mi prepukla pred tromi 
rokmi na tenisovom turnaji 
v Acapulcu, pri stopercent-
nej vlhkosti vzduchu, kde sa 
mi paradoxne vždy predtým 
najlepšie dýchalo a nemala som 
ani alergiu.

Prepadlo vás to pri športe?
Mám záťažovú astmu. To 
znamená, že mi robí prob-
lémy iba pri športovaní. Cítim 
to na výkone a je to veľmi 
náročné. S mojou intenzitou 
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Hoci Dominika  
Cibulková (30) trpí 
alergiami aj tým 
najnešťastnejším typom 
astmy pre športovca, 
nevyhovára sa na ne.

Bojujem  
s astmou

Astma aj 
zabíja

Na chronické 
zápalové ocho-
renie dýchacích 
ciest neexistujú 
lieky, ktoré by 
ho úplne vylie-
čili. Astmou trpí 
235 miliónov ľudí 
na celom svete 
a predpokladá sa, 
že do roku 2025 
pribudne aspoň 
100 miliónov. 
Takmer všetky 
prípady úmrtí 
pri astme sú 
spôsobené nedo-
statkom kyslíka, 
preto sa pri 
akútnych záchva-
toch podáva. Pri 
poctivo lieče-
nej astme však 
k takým nebez-
pečným situá-
ciám nedochádza 
a astmatici sa 
dožívajú rovna-
kého veku ako 
zdraví ľudia.

Napriek astme a aler-
gii má Dominika 
veľmi citlivý nos. 
Podľa vône loptičky 
pozná, z akého je 
turnaja.

Láska je silnejšia  
ako alergia.

DÝCHANIE



la som a začalo ma dusiť. 
Alergény sú všade vo vzduchu, 
aj keď ich nevidno.

Hlavne keď máte psíky. 
Lekári vám ich nevyčítajú?
Máme dvoch jorkšírskych 
teriérov Woodyho a Miu. Sú 
to ideálne psy pre alergikov, 
keďže nemajú srsť, ale vlasy. 
No je pravda, že aj tak behajú 
po vonku a potom po byte. 
Víria prach, pele, baktérie, 

Zoznam zakázaných látok je 
taký striktný, že problema-
tické sú dokonca aj mentolové 
cukríky. Na lieky a inhalátory 
mám špeciálnu výnimku, preto 
ich môžem využívať.

Môže byť astmatik 
stopercentný športovec?
So záťažovou astmou pri profe-
sionálnom športe sa nedá 
byť stopercentný, ale snažím 
sa robiť všetko, čo môžem. 
Dokonca som si aj na turnaje 
začala brávať čističku vzdu-
chu, zvlhčovač a difuzér s esen-
ciálnymi olejmi, aby som sa 
po ťažkom dni kvalitne vyspala 
a ráno bola pripravená podať čo 
najlepší výkon. Môj obľúbený je 
pomaranč. 

Zvlhčovač? Nerobí vám 
zle práve vlhký vzduch? 
Alergik potrebuje správne 
vlhký vzduch – ani veľa, ani 
málo. A hlavne musí byť čistý.  
Bavila som sa s lekárkou, že  
vnútri je vzduch dvoj- až päť- 
násobne špinavší ako vonku. 
Aj keď doma máme naozaj 
extrémne čisto, lebo mne pre- 
káža aj prach, veľakrát mi  
začalo tiecť z nosa, očí, kýcha- 

Vo vlhkom prostredí viem  
s mojou intenzitou tréningu po päťdesiatich 

minútach dostať kŕče do celého tela.

Zvlhčovač vzdu-
chu v kombiná-
cií s esenciálnym 
olejom pomáha 
Dominike lepšie 
dýchať.

V spálni jej robí 
spoločnosť dizaj-
nová čistička 
vzduchu.

vírusy, alergény... Nevedela 
som si s tým rady, až mi manžel 
priniesol domov Rogera.

Federera?
Presne toho. Vedela som,  
že existujú aj dizajnové čističky 
vzduchu, ale skoro  
som odpadla, že jeden mo- 
del zo Švajčiarska nesie meno 
práve po Rogerovi Federerovi, 
svetovej jednotke v mužskom 
tenise. To bol osud, musela som 
ho mať doma! Navyše je navrh-
nutý svetovým dizajnérom. 
Pomáha mi zbaviť sa rôznych 
alergénov, zápachu a prípad-
ných baktérii vo vzduchu.  
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