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Milé kolegyně, vážení kolegové,  
přátelé akupunktury,

chýlí se ke konci další kongresový rok, nabitý kromě našeho 
tradičně česko-slovenského kongresu dalšími odbornými akce-
mi. Těsně před tuzemským to byl kongres ICMART v Mexiku, na 
podzim pak namátkou nejprve v záři Konference transpersonál-
ní psychologie, byť ne přímo akupunkturistická akce, jistě pro 
nás také zajímavá. V říjnu pak nejprve druhý ročník Kongresu 
integrativní-celostní medicíny a pak Mezioborová konference 
s mezinárodní účastí na téma „komplexní přístup k rehabilitaci 
dítěte“ k dvacátému pátému výročí založeni Kliniky komplexní 
rehabilitace Monada. 

O obou akcích píšeme podrobněji uvnitř tohoto čísla. V listo-
padu Šmíralovy dny našich slovenských kolegů a přátel v Bratisla-
vě, nemluvě o našem pravidelném semináři v Lékařském domě 
v Praze. V příštím roce se můžeme těšit na kongres ICMART 
„skoro za rohem“ v Mnichově. 

Jak bylo sděleno na semináři, je rozebraná kniha Akupunk-
tura ve 21. století MUDr. Ing. Petra Fialy a chystá se její dotisk 
s tím, že bude rozšířena asi o 150 stran, o něž bylo první vydání 
redukováno.

Na tomto místě se někdy objevuje poděkování. Jako již něko-
likrát děkuji všem autorům, tentokrát asi také díky kongresu  
se podařilo toto číslo naplnit poměrně včas a při jeho finalizaci 
se již začínají objevovat vlaštovky do příštího. Ale nerad bych to 
zakřikl a brzdil autory v další tvůrčí práci.

Tentokrát bych chtěl ještě poděkovat jednomu člověku, bez 
něhož si výrobu našeho časopisu nelze představit. Je to pan Mabi 
Lusala z brněnské firmy Grifart, s nímž spolupracujeme po celou 
dobu, kdy mám časopis na starosti, a také v předchozích letech. 
Postup při výrobě každého vydání vypadá tak, že shromáždím 
více či méně pracně příspěvky od autorů, fotografie, zápisy, 
oznámení a další materiál a vše předám panu Lusalovi s dopo-
ručením, jak a co zařadit. Pak od něj dostanu pracovní verzi 
a několikrát si vyměníme korektury až do konečné podoby. Vše 
s kontrolou dalšího člena redakční rady a předsedy ČLAS MUDr. 
Ladislava Fildána. Panu Lusalovi bych chtěl poděkovat právě 
tentokrát, protože jednu z prvních pracovních verzí jsem pod-
statně změnil, hlavně co se týká pořadí textů. On trpělivě celé 
předělal a výsledek máte před sebou. Pane Lusalo, díky za vše!

Z kulturních tipů kromě již proběhlého Podblanického hudeb-
ního podzimu se můžeme těšit na velkou akci v dubnu příštího 
roku. Jak už asi mnozí víte, přijede k nám po pěti letech opět 
Roger Waters a budeme se tak moci vydat na téměř tříhodino-
vou pouť „po nebi i po zemi s Pink Floyd“, jak byl před mnoha 
lety výstižně nadepsán článek o této kapele v bulletinu Jazz č. 
18 Jazzové sekce Svazu hudebníků ČR. Po prvním vyprodaném 
koncertu byl přidán druhý, takže zájemci neváhejte.

Přeji všem hezký zbytek roku, klidné pohodové Vánoce a dob-
ré vykročení do roku nového.

Petr Sedláček
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VáÏení akupunkturisté, milí obchodní pfiátelé,

rok ohnivého Kohouta se ch˘lí ke konci i se v‰emi událostmi, které se v nûm odehrály.
Pro nás byla v˘znamná obû pracovní setkání se „sv˘mi“ akupunkturisty: ãervnov˘ 
XXIX. Kongres v Brnû a tradiãní Semináfi 11. listopadu v Lékafiském domû v Praze. 
Obû „akce“ byly velk˘m pfiínosem pro vzájemnou komunikaci mezi dodavatelem
a vámi – uÏivateli na‰ich akupunkturních pomÛcek v reálné lékafiské praxi. 

Do roku zemského Psa – 2018 – vám i sobû pfiejeme
zdraví, harmonii a vymetení ve‰kerého smetí nejen 
z na‰eho podvûdomí, ale i v‰ech koutÛ na‰í spoleãnosti. 
Dûkujeme za spolupráci a velmi se tû‰íme na dal‰í.

Aktuální ceny, informace a objednací formulář najdete na našem webu www.wank.cz. 
Před odesláním objednávky si pročtěte a respektujte naše Dodací podmínky, zejména: 

– minimální objednávka je 1.000 Kč vč. DPH (900 Kč zboží + paušální přepravné 100 Kč)

– akupunkturní pomůcky dodáváme pouze vám, neodkazujte na nás, prosím, vaše pacienty

– den odeslání zboží je 3-5 pracovních dnů po přijetí vaší objednávky. Balíčky nezasíláme 
poštou (!), ale přepravní službou DPD s osobním doručením druhý den po jejich podání.  

Sledujte také rubriku „Aktuality“, kde vás pravidelně informujeme o novinkách, změnách
cen i sortimentu, ap. Je to cenný zdroj naší komunikace v průběhu celého roku. Děkujeme.

Základní kategorie naší nabídky
akupunkturních pomůcek:

• jednorázové jehly pro klasickou akupunkturu 
SEIRIN, PHOENIX, Cloud&Dragon, NonDolens, Marco Polo

• speciální jehličky a „trvalky“ pro ušní akupunkturu 
SEIRIN, Cloud&Dragon, Shenzhou, NonDolens, Sedatelec

• japonské magnety ACCU-BAND, akupresurní kuličky 
SAKAMURA ocelové, titanové, magnetické pozlacené 
a postříbřené, semínka Vacaria

• anatomické čínské modely pro akupunkturu: 
muž, žena, hlava, uši

• moxa japonská TAIYO, nekouřivá MOXSAFE, 
pomůcky pro moxování

pf 2018

Vá‰ dvorní dodavatel znaãkov˘ch pomÛcek pro akupunkturu 
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1. Úvod
Současná medicína umí zázraky 

v léčbě strukturálních lézí (stenty, 
by-passy, endoprotézy, zákroky 
oblasti onkologie, traumatologie, 
neurochirurgie atp.). Méně se daří 
včasné diagnostice a terapii poruch 
funkcí. Pro vertebrogenní algický 
syndrom (VAS) je léčeno cca 80 % 
všech nemocných v ambulancích 
praktického a rehabilitačního léka-
ře [69], progresivně narůstají počty 
nemocných s dysfunkcí autonomní-
ho nervového systému, poruchami 
funkcí systému kardiorespiračního 
a endokrinního (humorálně-hormo-
nální řízení organizmu) a imunitní-
ho řízení. Pokud dysfunkce nejsou 
včas adekvátně řešeny, zapříčiňují 
následně poruchy strukturální [72,73], 
jejichž léčba je nesrovnatelně dražší, 
např. m. hypertonicus s komplika-
cemi: cévní příhodou mozkovou, 
infarktem myokardu nebo ische-
mickou chorobou dolních končetin, 
rozvoj cukrovky s polyneuritidou, 
poruchy funkcí štítnice s polyartral-
giemi či sekundární benigní myopa-
tií. Pro včasnou diagnostiku a léčbu 
poruch funkcí je v současné době 
potřeba pracovat s biokybernetikou, 
kybernetikou živých organizmů.[72,73] 
Dovolujeme si prezentovat několik 
informací z jednoho zorného úhlu 
(z celého prizmatu diagnostických 
vstupů) pro pochopení jak kyberne-
tika – s kterou de facto pracuje kla-
sická akupunktura – tedy jak funkce 
fungují v lidském organizmu.

1.1 Povrch organizmu  
a pohybový systém jako zrcadlo 

Pro porozumění provázanosti lid-
ského organizmu a jeho geniální or-
ganizace si dovolujeme uvést v krát-
kosti minimální repetitorní fakta. 

Pohybový systém je dle Sheringtona 
„common path way“, na které se zob-
razují poruchy funkční a organické 
všech tělních systémů.[72,73]

Existence úzkých vztahů mezi 
funkcemi výkonného orgánu pohy-
bového systému se všemi jeho složka-
mi (pevná = kosti, pohyblivá = klouby 
a měkké tkáně) a zvláště pak vztahy 
mezi dysfunkcí páteře a vnitřními 
orgány, byla již dávno obecně přijata 
(viz dermatom, sklerotom, myotom, 
výskyt aktivních bodů , spoušťových 
/trigger bodů, A-ši bodů atp. pojetí 
segmentu dle Junghanse a Loewa). [7, 

9, 13, 14, 23, 26, 27, 8, 31, 32, 54, 67, 72] 

2. Poruchy funkcí 
pohybového systému 
a změny v měkkých 
tkáních z poruch řízení 
neuromuskulárního 
systému jsou dvojího typu

2.1. Poruchy funkcí 
pohybového systému a změny 
v měkkých tkáních jako projev 
strukturální léze (poruchy 
hardwaru)

Porucha motoriky a změny měk-
kých tkání (MT) jako projev struktu-
rální léze centrálního a periferního 
nervového systému je počítačovou 
řečí poruchou „hardwaru“ a je zá-
kladním znakem neboli symptomem 
patologické organické léze. Anamné-
za, průběh a symptomy strukturální 
léze mají své typické charakteristiky 
podle postižené struktury, skládají 
se v syndromy a vedou k stanove-
ní klinické diagnózy. Zpravidla se 
projevují těžkou poruchou motori-
ky. V případě poruchy nervového 
systému neurologický nález a po-
mocná vyšetření mají typické ná-
lezy/symptomy, následky léze jsou 

obtížně reverzibilní, mnohdy i za 
cenu substituce a reziduí, terapie je 
časově náročná a vyžaduje komplex-
ní léčebnou rehabilitaci s týmem 
specialistů (neurolog, rehabilitační 
lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, 
protetik-ortotik, klinický logoped, 
klinický psycholog, sociální pracov-
ník – jde o základní znalosti pregra-
duální výuky).

2.2. Funkční poruchy 
pohybového systému a změny 
v měkkých tkáních jako projev 
poruchy řízení (poruchy 
softwaru)

Primární funkční porucha neboli 
dysfunkce pohybového systému 
(dále PS) a změna funkce měkkých 
tkání (MT) je plně reverzibilní (vrat-
ná) porucha funkce organicky intakt-
ních orgánů a tkání s plnou obnovou 
fyziologie funkcí jednoduchými 
obecně známými inputy terapeuta. 
Díky neurofyziologickým reflexním 
dějům se projikují na povrch těla 
a do měkkých tkání i dysfunkce vis-
cerálních orgánů a systémů (např. 
endokrinního), které se projevují 
dysfunkcí pohybového systému, 
popřípadě jeho bolestí. Biokyber-
netika hovoří o poruše řízení čili 
„softwaru“ řídících struktur. Jedná 
se buď o dysfunkci centrální nervové 
soustavy (CNS), tedy oblasti „verti-
kálního řízení“ organizmu, nebo jde 
o reflexní změnu na úrovni jednoho 
či několika málo míšních segmentů 
(„horizontální řízení“). Dysfunkce 
orgánů, tělních systémů a tkání se 
anamnézou, průběhem a klinickými 
symptomy odlišují od strukturálních 
lézí: u funkčních poruch je topický 
neurologický nález zpravidla v nor-
mě (pokud nejde o osoby s dříve 
prodělaným neurologickým one-

MERIDIÁN ŽLUČNÍKU A JEHO VZTAHY  
K POHYBOVÉMU SYSTÉMU 
XXIX. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae  
9. – 11. 6. 2017 Brno

mocněním), dysfunkce jsou plně 
reverzibilní převážně jednoduchým 
inputem terapeuta.[4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 

24, 31, 32, 44, 46, 47, 48, 54, 61, 63, 66, 72]

2.2.1. Diagnostika funkčních 
poruch pohybové soustavy 

Primární funkční poruchy pohy-
bové soustavy (včetně funkcí páteře, 
kloubů aj.) lze klinicky diagnostiko-
vat: aspekcí, palpací, kineziologic-
kým rozborem fyzioterapeutem (FT) 
či odborníkem oboru RFM a myoske-
letální medicíny (MM), vyšetřením 
pohybových stereotypů (dle Jandy), 
mnoha dalšími funkčními testy obo-
ru FT a RFM. V interní medicíně jsou 
obecně známé funkční testy: chůzí 
(6minutový test u CHOPN, n. např. 
test na 2000 m chůze aj.), kardio-
respirační zátěžové testy, vyšetření 
spektrální analýzy variability tepové 
frekvence (SAVTF) a pod. Klinická 
data dysfunkce postury a lokomoce 
lze objektivizovat pomocí přístrojů 
se specifickými softwary (posturo-
grafy, tenzometrické plošiny, vyšet-
ření na běhátku nebo pohyblivém 
chodníku, např. Zebris pásu nebo 
dalších robotických sofistikovaných 
systémů běžně užívaných v reha-
bilitaci). Podrobnější diagnostika 
funkčních poruch PS není předmě-
tem tohoto sdělení – odkazujeme na 
bohatou literaturu. [5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 23, 

26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 54, 55, 

56, 57, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 71, 72]

2.2.2. Diagnostika funkčních 
poruch měkkých tkání

 Algoritmus vyšetření palpací pří-
stupných měkkých tkání (MT), tj. 
kůže, podkoží, fascie, svaly a jejich 
šlachy, ligamenta, kloubní pouzd-
ra, dostupný periost, sliznice (sem 
náleží i vyšetření dutiny ústní n. vy-
šetření per vaginam či per rectum) 
hodnotí kvality MT: napětí (tonus), 
elasticitu, distenzibilitu, určitou 
mechanickou odolnost, posunlivost 
tkání proti sobě. Kloubní pouzdra 
vyšetřujeme pasivním pohybem i ve 
směrech, které nelze volním úsilím 
provést, tj. joint play. Důležité je 
vyšetření fyziologické a patologické 
bariéry kůže a podkoží při pasivním 
pohybu a výskyt Headových algic-
kých zón. U svalů má diagnostický 
význam homogenita kvality tkáně 
v průběhu svalových vláken celého 
svalu, aktivně se vyhledávají spouš-

ťové body (trigger points). Pokud 
je palpaci přístupný, vyšetřuje se 
i periost. Algoritmem vyšetření 
měkkých tkání prioritně vyšet-
řujeme kvalitu pojivové tkáně, 
součástí diagnostiky je vyhledávání 
bolestivých bodů na povrchu těla. 
Zjistitelná potivost kůže, změny bar-
vy a teploty kůže, změny trofiky patří 
k diagnostice poruch ANS – typické 
jsou např. u Headových algických 
zón (HAZ). Vznik reflexních masáží 
(RM) byl podmíněn neurofyziolo-
gickými poznatky, konkrétně změ-
nami kožní citlivosti při onemocnění 
vnitřních orgánů, které popsal Henri 
Head (1898). Headova zóna je pro-
jekcí dysfunkcí vnitřního orgánu na 
povrch těla. Po Headových kožních 
zónách byly později nalezeny další 
změny, a to v podkožním vazivu, na 
fascii, ve svalu, v periostu. [9, 13, 14, 15, 23, 

32, 48, 52, 54, 63, 65, 66, 67, 69, 75]

3. Pojivo 
Pojivu se poslední desítky let vě-

nuje značná pozornost. Algoritmem 
vyšetření měkkých tkání prioritně 
vyšetřujeme kvalitu pojivové tkáně. 
Klasická jehlová akupunktura a pří-
buzné techniky zasahují jedním inpu-
tem pojivovou tkáň hned v několika 
úrovních organizmu – dle dosahu 
do hloubky inputu (kůže, podkoží, 
svaly, fascie ev. orgánů), proto před-
kládáme odborné veřejnosti část 
informací o pojivu a jeho funkcích.

3.1. Intracelulární pojivo - 
cytoskelet

O cytoplazmě buněk se dlouho 
soudilo, že je polotekutá a nemá 
žádnou strukturu. Téměř sto let byla 
považována za koloidní roztok – in-
tracelulární tekutinu (ICT), teprve 
v druhé polovině 20. století v ní byly 
objeveny vláknité struktury. Rozvoj 
imunofluorescenčních metod při-
nesl nezvratné důkazy o existenci 
mikrotubulů a již koncem 70. let 
bylo známo, že cytoplazmu euka-
ryontních buněk prostupuje hustá 
síť nazvaná cytoskelet. Rozpoznány 
byly tři typy vláken cytoskeletu: mi-
krotubuly, mikrofilamenta a střední 
filamenta. Množství intracelulárních 
cytoskeletálních proteinů tvoří 40 % 
všech buněčných bílkovin organi-
zmu. Základní stavební proteiny 
mikrotubulů a mikrofilament jsou 
proteiny, které se liší podle původu 

buněk. Mikrotubuly jsou sestaveny 
z tubulinu, mikrofilamenta z aktinu 
a střední filamenta ponejvíce z kera-
tinu, ale i z jiných látek. Cytoskelet 
v cytoplazmě udržuje tvar buňky 
a zajišťuje její pohyby tj. např. děle-
ní. Narůstá počet publikací o funkci 
cytoskeletu v přenosu informací. 
Cytoskelet je proměnlivá síť, cytos-
kelet jako dynamický systém provádí 
transport látek a buněčných kom-
ponent, jsou s ním asociovány další 
proteiny: dyneiny a kineziny pro 
mikrotubuly a myosin pro mikrofila-
menta. Mikrotubuly volně prostupují 
celou buňku, mikrofilamenty tvoří 
hustou síť těsně pod povrchem, skrze 
asociované proteiny se uskutečňuje 
většina funkcí (například kineziny 
a dynein uskutečňují transport látek 
v buňce – přenášejí náklad po mik-
rotubulech podobně jako po kolej-
nicích). S rozvojem elektronových 
mikroskopů aj. metod byly zpětně 
k cytoskeletu přiřazeny i myofibrily 
svalových buněk.

Cytoskelet není pevné a neměnné 
struktury, je to proměnlivá cytoplaz-
matická síť, která obklopuje ostatní 
buněčné struktury, jde o vysoce dy-
namický systém. Charakteristickým 
rysem jeho proteinů je schopnost 
rychle polymerovat do vláken, která 
mohou být stejně rychle depolyme-
rována. Mikrotubuly mají tzv. (+) 
konec, na němž polymerace probíhá 
rychleji a (-) konec, na němž je přidá-
vání volných podjednotek tubulinu 
pomalejší. Proto mikrotubuly rostou 
od (-) konce k (+) konci. Rychlost 
polymerace a depolymerace mikro-
tubulů je značná. Mikrotubuly na-
rostou za minutu asi o 1 m, a pokud 
depolymerují, mohou se za minutu 
zkrátit až o 7 m. U fibroblastů je část 
tubulinu jako polymer a část je solu-
bilní v cytoplazmě. Cytoplazmatické 
mikrotubuly buněk, například právě 
u fibroblastů, citlivě reagují na změ-
nu teploty. Jestliže buňky tkáňových 
kultur ochladíme na 4 °C, dojde ke 
kolapsu mikrotubulární sítě – mik-
rotubuly depolymerují. Když takto 
ovlivněné buňky opět zahřejeme na 
37 °C, můžeme již za několik minut 
pozorovat mikrotubuly vyrůstající 
z organizačních center a za 20 minut 
se mikrotubulární síť obnoví úplně 
(proto je zřejmě u živých organizmů 
v případech metabolických a trofic-
kých poruch s omezením prokrvení 

doc. MUDr. Dobroslava Jandová, Dr.h.c. 
Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV Praha 
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– tudíž relativním ochlazením tkání 
– tolik účinná aplikace: moxy, terapie 
horkými akupunkturními jehlami, 
průchod elektrického mikroproudu 
u elektroakupunktury, elektropunk-
tura dle Volla, laserkupunktura aj. 
metody vnášející biofotony = energii, 
účinná je pozitivní termoterapie 
z fyziatrie a další metody).[1, 3, 4, 8, 17, 18, 

21, 24, 53, 59, 66, 69, 74]

Také výběžky neuronů jsou pova-
žovány za zvláštní strukturu, na níž 
se podílejí především mikrotubuly. 
Neuronální tkáň je nejbohatší tkání 
v lidském organizmu na tubulin - 
axony i dendrity neuronů jsou plné 
mikrotubulárních svazků. Po mikro-
tubulech probíhá transport nového 
materiálu (proteinů, synaptických 
měchýřků atd.) z oblasti jejich syn-
tézy v těle buňky na synaptický 
konec výběžku. V opačném směru 
jsou zase přepravovány např. „staré“ 
části membrány, které degradují 
v lysozomech v těle buňky. Jedná se 
o transport, který u axonů překonává 
i délku několika metrů, umožňují jej 
buněčné motory pomocí dyneinu 
a kinezinu.[18]

Cytoskelet odpovídá za putování 
chromozomů během mitózy, pohyb 
organel, řasinek, svalový stah nebo 
pohyb celé buňky. Mikrofilamenta, 
označovaná jako aktinová vlákna, 
jsou polymery globulárního pro-
teinu aktinu. Aktinová vlákna jsou 
tenčí a ohebnější při srovnání s mi-
krotubuly. Aktin se podobně jako 
tubulin nachází v buňce ve dvou 
formách – polymerní (F-aktin) a mo-
nomerní (G-aktin). Aktinová vlákna 
rovněž podléhají neustálému zkra-
cování a prodlužování a jsou polari-
zována ( na (+) konci rostou rychleji 
než na (-) konci). Ve specializované 
svalové tkáni aktin představuje až 
10 % všech buněčných proteinů 
a z aktinových vláken vzniká při 
spojení s myozinem stabilní aparát. 
Energie potřebná pro polymeraci 
aktinu do mikrofilament se čerpá 
z hydrolýzy ATP vázaného na mono-
mer aktinu.[18]

Cytoskelet funguje v buňce jako 
nejvyšší organizační systém. Jeho 
jedinečnost spočívá v tom, že pouze 
tato buněčná struktura je v kontaktu 
se všemi dalšími buněčnými orga-
nelami od jádra po buněčnou mem-

bránu, a proto má možnost zpro-
středkovávat dorozumívání mezi 
jednotlivými buněčnými složkami. 
U některých onemocnění již bylo 
prokázáno, že jejich podstatou nebo 
průvodními jevy jsou defekty v cytos-
keletálních proteinech.[18] U neuro-
degenerativních onemocnění (např. 
u Alzheimerovy a Parkinsonovy 
choroby) to jsou změny v proteinech 
sdružených s mikrotubuly a v protei-
nech neurofilamentového tripletu, 
svalovou dystrofii provázejí změny 
v proteinu sdruženém s aktinem, při 
ciliární aplázii se projevuje defekt 
v dyneinu a u některých kožních 
onemocnění změny v keratinech. 
Čím více poznatků o cytoskeletu 
a mechanizmech vedoucích k jeho 
poškození se podaří získat, tím větší 
budou šance na možnost úspěšného 
léčení těchto nemocí. Další podrob-
nosti o cytoskeletu nejsou předmě-
tem tohoto sdělení.[18]

3.2. Extracelulární 
a intracelulární pojivo, 
fibronektin

Fibronektiny jsou velké přilnavé 
glykoproteiny. Vyskytují se na po-
vrchu buněčných membrán, v me-
zibuněčné hmotě a volně v tělních 
tekutinách. Nerozpustný, buněčný 
fibronektin je hlavní složkou extrace-
lulární matrix/tekutiny (ECT). Fibro-
nektin produkují fibroblasty, může 
se vázat na biomolekuly: kolagen, 
fibrin, heparin, DNA, aktin, integriny 
a podobně. Z toho plyne řada funkcí; 
umožňuje buněčnou adhezi, opso-
nizaci, hojení ran a udržování tvaru 
buněk, vývoj a morfogenezi, obranu 
před metastázováním nádorů a pato-
logickým rozvojem cévního systému, 
jenž by mohl vést k rakovině. Inter-
akci mikrofilament s plazmatickou 
membránou umožňuje právě pro-
tein integrin včleněný do membrány 
(spolu s kaskádou asociovaných pro-
teinů).Vazby mezi molekulami poly-
merů proteinů jsou u rostlin pevné, 
u člověka jsou specifické propojující 
nekovalentní vazby mezi buňkami 
a polymery. Důležitá úloha integrinu, 
umožňující propojení přes membrá-
ny (z ECT do ICT), je schématicky 
znázorněna v následujícím obrázku: 
v horní části obrázku je zakreslena 
lokalita integrinu v buněčné mem-

bráně a ve větší dolní části obrázku 
je detail propojení polymerů pomocí 
integrinu (objev již devadesátých 
létech 20. století, viz např. publikace 
Dráberové [18] a zájemce odkazujeme 
na dřívější publikace prof. MUDr. 
Antona Markoše, DrSc. zveřejňované 
např. v čas. Vesmír, viz odkazy níže). 
Obdobně bylo prokázáno propojení 
intracelulárních pojivových struktur 
přes membránu jádra buňky dovnitř 
až k jadérku a z něj, proto se hovoří 
o pojivu jako o „nikde nekončící síti 
sítí“. Akupunkturní ošetření a inpu-
ty příbuzných technik významně 
ovlivňují řadu pojivových struktur 
v různých etážích najednou – z hle-
diska pojiva se vlastně jedná o input 
mnohočetných informací do poji-
va a ECT, ICT, tkání (např. fascie) 
a orgánů. Input moduluje funkce 
cytoskeletu a cytoplasmy s nekova-
lentními vazbami, pojivo následně 
svou informační funkcí moduluje 
chování všech komunikujících struk-
tur. Biokybernetika živých organi-
zmů vysvětluje stochastické a další 
účinky akupunkturního inputu s ší-
řením informací v časoprostorových 
konsekvencích, vysvětluje rychlost 
terapeutického zákroku u akutních 
funkčních poruch a naopak u chro-
nických stavů vysvětluje možnost 
ovlivnění vzdálených lokalit v těle 
i prolongované působení v čase, jak 
na akupunkturistických konferen-
cích a seminářích přednášel prof. 
ing, Jan Šoch, CSc. z VŠB Ostravy již 
v létech 1979–1983. U chronických 
stavů je potřeba dát dostatečný čas 
na modulaci (regulaci) dějů řídících 
struktur neboli ovlivňovat softwaro-
vé dysfunkce komunikačních složi-
tých neuronálních sítí CNS postup-
ně – proto můžeme u chronických 
dysfunkcí aplikovat terapeutické in-
puty v delších časových intervalech 
(např. 1× za jeden až dva týdny – jak 
klasická akupunktura u některých 
stavů ve svých „ kuchařkách“ dopo-
ručuje). V tomto roce 2017 na jaře 
uvedl prof. MUDr. František Kouko-
lík v rozhlasovém pořadu „Meteor“, 
že v současné době je již popsáno na 
180 různých neuronálních vzájemně 
komunikujících sítí v CNS a díky na-
notechnologiím v medicíně se oče-
kávají převratné objevy v přenosu 
informací v mozku. Díky nanotubu-

lům a biofotonům v mozku můžeme 
pojmout mozek jako optokinetický 
holografický systém a pojivovou 
tkáň bohatě zásobenou nervovými 
receptory a volnými nervovými vlák-
ny jako nikde nekončící informační 
strukturu v organizmu integrálně 
propojenou s nervovým systémem. 
Každým inputem do akupunkturní-
ho bodu vždy ovlivníme pojivo, ex-
tracelulární a zvykle i intracelulární 
tekutiny. Akupunkturní body jsou 
často lokalizovány v místech křížení 
fascií, proto se v dalším pojednání 
budeme krátce věnovat fasciím.[1, 2, 

18, 51, 52, 54]

Obrázek č. 1. Propojující funkce 
polymeru integrinu  (převzato 
z článku prof. Dr. Antona Markoše 
“Síť sítí“ Vesmír 70, 372, 1991/7;)

4.  Pojivová tkáň – fascie 
Stručná charakteristika funkcí 

fascií: 
fascie po celém těle jistí kohezi tká-

ní – dá se říci, že v určité míře udržují 
stavbu/architekturu těla. [10, 11, 12, 50] 

Fascie oddělují jednotlivé svaly, ale 
přitom je funkčně propojují do po-
hybových řetězců – svalové smyčky, 
myofasciální řetězce, dráhy tendo-
muskulární v pojetí akupunktury 
atp.[24, 30, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 71, 72, 73] 

Fascie umožňují: pohyb mezi při-
léhajícími strukturami, snižují tření 
a tlak, obsahují množství senzoric-
kých receptorů. Cévní zásobení fas-

cií zabezpečuje zpravidla současně 
trofiku okolních tkání. Pokud nejsou 
fascie vystavovány rytmickým taho-
vým změnám, ztrácejí elasticitu a do-
chází k jejich retrakci. Při adekvátní 
terapii je stav této dysfunkce fascií 
plně vratný.[51, 52, 53, 54, 58, 64, 68]

5.  Neurofyziologie 
reflexních funkčních změn 
a jejich řetězení

Inervace z jednoho míšního seg-
mentu propojuje kůži, podkoží, 
svaly, kosti, vnitřní orgány včetně 
žláz se zevní i vnitřní sekrecí a všu-
dypřítomné pojivo. V návaznosti na 
výše uvedený text pouze připomí-
náme možnost vzájemného reflex-
ního působení uvedených orgánů 
a tkání informačně nejen přes daný 
míšní segment s typickým známým 

neurofyziologickým mechanizmem 
reflexního oblouku, ale i přes nikde 
nekončící síť sítí – pojivové struktury 
a také přes asynaptickou sympatic-
kou pleteň. 

Na úrovni míšního segmentu 
vzniká dvojí druh klinických 
funkčních změn: 

Primární funkční porucha v oso-
vém orgánu pohybového systému 
(PS) tj. dysfunkce segmentu páteře- 
se všemi proprioceptory a aferencí 
(včetně ze svalů) – reflexně vyvolá 
změny v míšním segmentu a ná-
sledně v periferii tohoto segmentu 
(kořen míšní, periferní nervy, auto-

nomní nervstvo s odezvou svalstva…) 
a dokonce s dysfunkcí vnitřních or-
gánů. Zjednodušeně a ne zcela přes-
ně hovoříme o vertebroviscerálních 
syndromech. Mohou se týkat jedno-
ho nebo několika málo sousedících 
segmentů v pojetí myoskeletální me-
dicíny. Reflexně tak může vzniknout 
dysfunkce vnitřního orgánu (viz 
např. Mojžíšová – funkční sterilita 
žen, Rychlíková vertebrokardiální 
syndrom… Lewit – náchylnost dětí 
k recidivujícím tonzilitidám při 
blokádách dolní krční páteře…). Etio-
logicky takto není prokázán vznik 
těžkého strukturálního onemocnění 
vnitřních orgánů. 

Druhým typem je stav, kdy po-
rucha funkcí či strukturální one-
mocnění vnitřních orgánů a tkání 
může reflexně způsobit dysfunkci 
pohybového systému – nejčastěji 
páteře – právě pro přísně segmen-
tovou inervaci paravertebrálních 
extenzorů (viz ramus dorsalis).[27, 

28, 31, 44, 45, 51–52, 54, 55, 60–63, 71, 72, 73] Kon-
krétní příklad: primární porucha 
viscerálního orgánu např. funkce 
žlučníku při jeho ptóze reflexně vy-
volá změny funkcí v odpovídajícím 
segmentu páteře Th9/10 a Th10/11. 
Změní se tak funkční stav osového 
orgánu, pak hovoříme o viscerover-
tebrální etiologii funkčních poruch 
– viscerovertebrálních syndromech. 
Dysfunkce žlučníku v tomto konkrét-
ním příkladě reflexně způsobí sym-
ptomatologii podobnou poruchám 
pohybového systému (hypertonus 
svalů, blokády, vznik trigger pointů, 
tender pointů ve šlachách a v peri-
ostu, výskyt HAZ atp.) U akutních 
bolestivých stavů je typicky známým 
např.: „défence musculaires“ u apen-
dicitidy s blokádami dolní Th páteře, 
vznik akutní blokády Th4-Th5-Th6 
u akutního infarktu myokardu nebo 
spasmy paravertebrálních mm. 
errectores trunci v segmentech 
Th8-9-10 u žlučníkové koliky atp.[44, 

45, 60–63] U chronických dysfunkcí či 
chronických onemocnění vnitřních 
orgánů nezůstávají reflexní změny 
přísně pouze v daném segmentu, 
ale na chronickou iritaci s lokální 
změnou pH extracelulární tekutiny 
(ECT), lokální změnu teploty a hypo-
xií reaguje přítomná pojivová tkáň 
změnou elasticity, distenzibility až 
retrakcí (tělo se snaží problém „dát 
do klidu“), volně přítomné myofibri-
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ly v pojivu ECT a odpovídající hladká 
svalovina viscer v místě iritace rea-
gují zvýšením napětím a objevuje se 
následně porucha i v pojivově-svalo-
vých řetězcích neboli myofasciálních 
resp. pohybových řetězcích, dochází 
ke zřetězení funkčních poruch. Pro-
to kromě typických blokád páteře 
pozorujeme např. u latentních po-
ruch jater a žlučníku homolaterálně 
zkrácení postranních fascií hrudníku 
s kineziologicky zřetelně omezenou 
lateroflexí trupu kontralaterálně 
a omezení rotací trupu zprava doleva 
apod. klinické kineziologické nálezy 
a nálezy v měkkých tkáních.

Víme, že aktivní bolestivý i latent-
ní (asymptomatický trigger point) 
může být sám o sobě příčinou osla-
bení svalu nebo omezením rozsahu 
pohybu lokálně i vzdáleně. Řetězení 
dysfunkcí se děje klinicky v typic-
kých vzorcích/algoritmech, podle 
kterých lze dle anamnézy a klinic-
kého nálezu provádět diferenciální 
diagnostiku včetně onemocnění 
vnitřních orgánů jako příčiny chro-
nických či recidivujících verte-
brogenních potíží (viz výše např: 
tonsillitis chronica, ale též chronická 
ischemická choroba srdeční, ulcus 
ventriculi, Crohnova nemoc, gastro-
oesofageální reflux, colitis ulcerosa, 
astma bronchiale, aj.). Informace se 
díky interneuronům s aferencí ver-
tikálně tj. spinálními dráhami vždy 
dostávají až do mozku. Centrální 
nervový systém tedy může reagovat 
na změny vzniklé ve vzdáleném 
segmentu míšním nejen přijetím 
a zpracováním informací, ale přes 
eferentní vlákna může zpětně stav 
organizmu ovlivnit (známý mecha-
nizmus modulace bolesti a napětí 
svalů, z terapie konkrétně postizome-
trická relaxace…). Centrální nervový 
systém může eferentními impulzy 
mj. ovlivnit funkční změny páteře 
a postury, tím chování organizmu 
jako celku. Hybný systém zrcadlí 
změny funkcí kdekoliv v organismu, 
reaguje neustále samozřejmě i na 
změny vnitřního i zevního prostře-
dí. Na podněty v kůži a sliznicích 
reagují receptory a volná nervová 
volná zakončení nervových vláken: 
A I.b., A beta, A delta, C vlákna tj. 
aference: mechanických podnětů, 
propriocepce, termocepce, nocicep-

ce i algické – jak „rychlé“ bolesti, tak 
„ pomalé“ bolesti. Pojivové tkáně jsou 
bohaté na mechanoceptory a volná 
nervová zakončení, pojetí pojivové 
tkáně jako informační struktury vede 
k vysvětlení efektů klasické tělové 
jehlové akupunktury a příbuzných 
technik. Nabízíme následně projekci 
meridiánu žlučníku v souvislostech 
s pojivovou tkání a reflexními vztahy. 
[5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 31–34, 43, 44, 

48, 54, 55, 56, 60–63, 65, 66, 67, 68, 72–73,75]

6. Fyziologie 
a patofyziologie orgánu 
a meridiánu žlučníku – dle 
Východní medicíny

6.1. Charakeristika orgánu 
žlučníku

Žlučník je dutý orgán ale slouží 
i uchovávání žluči – tím patří k „zá-
zračným útrobním orgánům“, proto-
že plní z 1/3 Yin funkci „konzervační“ 
a z 2/3 Yang funkci – evakuační, 
vylučovací. Je párovým orgánem k já-
trům, po stránce psychické je místem 
rozhodování, všeobecně se soudí, že 
má vliv na rozhodnost a statečnost, 
povaha cholerická. V energetickém 
stavu minus je symptomatologie: 
insomnie, strach, vertigo, palpitace, 
zvracení, jazyk s bílým povlakem, 
pomalý pulz. V energetickém stavu 
plus působí bolesti v bocích, hořko 
v hrdle, zvracení hořkého, mžitky 
před očima, spavost, neklidný spánek, 
hněv, pocit plnosti v hrudníku, do-
tyčný rád spí, jazyk je temně červený 
– někdy žlutě povleklý, pulz rychlý 
plný až napjatý. [2, 3, 4, 17,21, 59, 69]

6.2. Charakteristika meridiánu 
žlučníku z Východní medicíny 

Pod regulační vliv meridiánu žluč-
níku – YANG dráhy patří: nespavost, 
deprese, bolesti hlavy, závratě, hlu-
chota, tinnitus, bolesti očí, bolesti 
v průběhu dráhy (jakoby “radikulární 
algie L5“). Maximální čas 23 – 01 hod., 
smyslový orgán: oči, smysl: zrak. Ele-
ment dřevo (dítě, jaro, růst), znamení 
Kozoroh. Ovliňuje: šlachy, pojivo, 
svaly. Funkce v těle: motorika. Nálady: 
hněv. Chuť: kyselá.[2, 3, 4, 17,21, 59, 69]

6.3. Vnitřní větev meridiánu 
žlučníku

Vnitřní větev sestupuje z hrudníku 

pod diafragmou (bránice) na žlučník 
a játra, v hypogastriu pak běží poblíž 
arteria femoralis přes inguinu do 
pubické krajiny a do oblasti kyčle.[2, 

3, 4, 17, 21, 59, 69]

6.4. Patofyziologie orgánu 
a meridiánu žlučníku dle 
Východní medicíny a EAV

Do klinického obrazu poruchy 
okruhu orgánu a meridiánu žlučníku 
patří: bolesti kyčle, fraktury krčku fe-
muru zvl. po extrakci špičáku, mrtvé 
zuby (problémy následné), celková 
energetická nedostatečnost, CB a CC 
syndromy, cephalea/migrény, in-
somnie. Játra a žlučník jsou „rezervo-
áry všech proběhlých infektů“, v EAV 
lze testovat na dráze žlučníku agens 
i metabolity postižených ostatních 
tkání (Salmonelly, tyfus, paratyfus, 
Toxoplasmosa, Listeriosa, M. Bangh, 
Bact. Colli, Lymská borelioza a další). 
Z homeopatik jsou vhodné „drenážní 
prostředky“: Chelidonium, Berberis, 
Lycopodium, Phosphorus, Sepia.[2, 3, 

4, 17, 21, 59, 69]

7. Vyšetření reflexních 
změn u dysfunkcí žlučníku 
a meridiánu žlučníku

Uvádíme reflexní změny u poruch 
funkce žlučníku v kombinaci Západ-
ní a Východní medicíny, současně 
s uvedením segmentové inervace:

Subjektivní údaje: bolesti pod pra-
vým žeberním obloukem, nad pra-
vou klíční kostí, ve středu suprakla-
vikulární jamky, v pravé polovině 
hlavy temporálně, Murphyho bod ve 
středu obočí, tlak ev. bolesti v pravé 
polovině hrudníku – zvláště v návaz-
nosti po jídle. 

Somatický nález resp. palpační 
a kineziologické vyšetření: Reflexní 
nálezy jsou pouze na pravé straně 
trupu. Vyšetřením palpačním MT 
a kineziologicky nacházíme zpravi-
dla na zadní ploše těla: trigger points 
(TP) v m. trapezius v horní části m. 
trapezius (XI, C4, C5, C6 více vpra-
vo), často je i zkrácený m. trapezius , 
další TP: při dolním úponu zdvihače 
hlavy (C5-C4), TP paravertebrálně 
v dolní třetině Th páteře, při páteři 
při dolním úhlu lopatky (Th5-Th4) 
a také pod úrovní dolního okraje 

lopatky (Th8-Th7), HAZ a bolesti 
projikující se šikmo dolů při zadní 
axilární čáře (Th5), mezi páteří a ver-
tebrálním okrajem poblíž horního 
úhlu lopatky (Th3-Th1).

Triger points ve svalech a pojivu 
ev HAZ na přední ploše těla nachá-
zíme: HAZ ev. i spontánní bolesti 
šikmo dolů od zevního okraje pří-
mého břišního svalu nad úrovní 
pupku (Th10-Th9), podél žeberního 
oblouku IX a X vpravo, reflexní změ-
ny MT u vnějšího okraje přímého 
břišního svalu v oblasti nad pupkem 
(Th8), v přední axilární čáře v úrovni 
dolního okraje mečíku (Th6), změny 
napětí svalů a TP v úponech bránice 
(C4) a změny MT v oblasti střední 
medioklavikulární čáry pod pravým 
žeberním obloukem (Th7,8), HAZ 
kůže a podkoží v reflexní oblasti 
Th 8-10 dx, omezení posunlivosti 
postranní hrudní fascie v dolní tře-
tině hrudníku více vpravo (Th 8-12), 
funkční změny v oblasti kyčelního 
kloubu vpravo (přes iliopsoas a fas-
cie multisegmentově reflexní děje 
od Th6-L2).

Blokády páteře dle Lewita při po-
ruše funkce žlučníku: AO skloubení 
(C0-C1), C3-4, vertebra Th8-9-10, 
v systému Computer Kinesiology 
i blokády kostotransversálních klou-
bů Th8-10 vpravo a výskyt tender 
points úponů svalů a pojiva (i bo-
lestivé body periostální) na žebrech 
VIII-X l. dx.

Pod vlivem meridiánu žlučníku 
jsou: hlava, postranní partie trupu, 
velké klouby a celé DK. Pod vlivem 
této dráhy jsou uši, oči, hrudník, já-
tra, žlučník, hýždě, kolena na zevní 
straně, hlavička fibuly a struktury 
po přední straně fibuly dolů před 
zevní kotník, dále dorzum nohy 
a meridián končí na laterální straně 
IV. prstce, ale druhá větev jde z dorza 
nohy šikmo do oblasti mezi I. A II. 
MTT a komunikuje s dráhou jater na 
vnitřní hraně palce nohy, symptomy 
vycházejí tedy z celé dolní končetiny. 
Dráha má 44 bodů (na povrchu těla). 
[2, 3, 4, 17, 20, 21, 59, 69]

8. Průběh 
musculotendinozní dráhy 
žlučníku dle klasické tělové 
akupunktury 

Průběh meridiánu  žlučníku 
přes svalovinu a fascie svalů: na 
hlavě od obličeje až po oblast svalů 
a fascií kalvy temporálně až dozadu 
k šíji k AO-C3, meridián dále pokra-
čuje přes mm.scaleni a propojuje m. 
pectoralis a jeho dolní partie (pars 
sternalis), kde se přepojuje přes vazi-
vo na šikmé břišní svaly a posléze až 
na oblast pánve, a přes šikmý průběh 
zevně přes m. gluteus medius, m. 
piriformis a šikmo distálně na m.gra-
cilis , následně na m. popliteus, pak 
pokračuje přes svaly peroneální sku-
piny distálně na svaly nártu nohy. [59]

Vyšetřujeme cíleně funkční 
změny ve svalech: m. deltoideus 
pars anterior [17], m. popliteus [59], 
mm. peronei/fibulares [3, 18], m. ext. 
digg. comm.brevis.[3, 18] Tyto vy-
jmenované svaly mají mnohočetné 
fasciální spoje s velkým přesahem 
na více oblastí těla a mají i bohatou 
polysegmentovou inervaci. 

•  m. deltoideus anterior (n. 
axillaris, kořen C5) do jeho fascie 
se upíná laterální část fascie pec-
toralis superficialis, která kryje 
boční část hrudníku, přechází 
do axily a vzadu je propojená do 
superficialní fascie zad, distálně 
přechází do fascie abdominál-
ní. Kraniálně přechází fascie 
deltového svalu do fascia colli 
superficialis, pak do fascii hlavy, 
odtud lze vysvětlit typické šíjové 
bolesti a bolesti pravé poloviny 
hlavy. Pozn.Tradiční klasická 
akupunktura učí, že 50 % bolestí 
hlavy – hemicranie vpravo – je 
zástupný fenomén u dysfunkce 
žlučníku (místo koliky migréna, 
zvrací stejně).

• m. popliteus (iinervace n. tibia-
lis, segmentově L4-L5-S1–S2-S3) 
je sval, který ze zevního kondylu 
femuru přechází šikmo dolů do-
vnitř na zadní stranu tibie a upíná 
se na linea musculi solei – tím je 
snad dostatečně znázorněn spi-
rálovitý vztah z mediální strany 
lýtka na zevní - protože m. soleus 
se kromě začátku na zmíněné 
linea musculi solei hlavně upíná 
na hlavici fibuly a spoluvytváří 
šlachu Achillovu. M. popliteus je 
svalem posturálním. Moudrost 
tradiční čínské medicíny říká, 

že pod obraz spřažených funkcí 
hypotetického okruhu jménem 
„žlučník – játra“ patří dysfunkce 
kloubů: kyčle a mediální partie 
kolena a výše námi uvedenými 
údaji získává tato prastará nauka 
svou anatomicko-funkční oporu. 
[2, 3, 4, 17, 21, 59, 69]

• mm. peronei/fibulares a m. 
extensor digitorum commu-
nis brevis (inervace nn.peronei/ 
fibulares, segmentově L5 z L4-L5–
S1-S2). Svaly začínají na hlavici fi-
buly – jdou zevně na bérci a šikmo 
spirálovitě pod plantou se upíná 
m. peroneus longus na bazi I. MTT 
a na bazi klínové kosti (DDM), na 
rozdíl od něj se m. peroneus brevis 
upíná na bazi V. MTT. M. extensor 
digitorum communis brevis má 
začátek na hřbetní straně calca-
neu a přilehlých vazech tarzu, 
úpon: dorzální aponeuróza 2.– 4. 
prstu. Inervace: nervus fibularis 
profundus (L4-S1). Jejich úpony 
provázejí fascie, které přecházejí 
svými vlákny až ke kloubům I. 
až V. prstce. Přes výčet těchto 
myofasciálních vztahů můžeme 
aproximací proklamovat, že dráha 
žlučníku má takto vysvětlenou 
projekci akupunkturního bodu 
na 4. prstci nohy a dráha jater 
má první akupunkturní bod na 
vnitřní straně palce nohy, proto in-
formačně mohou meridiány spolu 
komunikovat zvláště při propojení 
s inervací, protože n. cutaneus 
dorsalis medialis – vysílá dvě 
větévky, z nichž jedna jde na tibi-
ální okraj palce a druhá směrem 
mezi 4. a 5. prst. (viz anatomii), 
takže komunikace meridiánu jater 
a meridiánu žlučníku má naprosto 
anatomicko-histologicko-neurofy-
ziologicky potvrzenou informační 
komunikaci, nesmíme totiž zapo-
mínat, že asynaptická sympatická 
pleteň cévní přenáší vzruchy od 
místa inputu oběma směry a po-
jivová tkáň všemi směry.[2, 3, 4, 17, 21, 

50, 51, 52, 59, 69]

Nervus ischiadicus – N. fibu-
laris communis je druhá z jeho 
dvou hlavních větví a tento se dělí 
na rr. articulares − pro kolenní 
a tibiofibulární kloub, n. cutaneus 
surae lateralis – pro kůži fibulární 
strany lýtka, r. communicans fibu-

originální práce z kongresu 
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laris – vychází z předchozího nervu, 
nebo přímo z n. fibularis communis. 
Spojením této větve s n. cutaneus 
surae medialis vzniká n. suralis. 
Za hlavicí fibuly se n. fibularis com-
munis dělí ve své konečné větve: n. 
fibularis superficialis a n. fibula-
ris profundus, který motoricky 
zásobuje – m. fibularis longus a m. 
fibularis brevis a sensitivně – kůže 
hřbetu nohy a hřbetní strana prstů. 
V dolní třetině bérce se nerv dostává 
na fascii a povrchově přes retinacula 
musculorum extensorum sestupuje 
na hřbet nohy, kde se dělí na: n. 
cutaneus dorsalis medialis – ten 
vysílá další dvě větévky, z nichž 
jedna jde na tibiální okraj palce 
a druhá směrem mezi 4. a 5. prst., 
n. cutaneus dorsalis intermedius 
– vysílá větev mezi 4. a 5. Prst , z nn. 
cutanei dorsales pak vystupují nn. 
digitales dorsales pedis. N. fibularis 
profundus je smíšený nerv s převa-
hou motorické složky. Po oddělení 
z n. fibularis communis prochází 
skrze m. fibularis longus dopředu – 
do septa mezi přední a laterální sku-
pinou bércových svalů – a vstupuje 
mezi svaly přední skupiny. V hloubce 
bérce sestupuje spolu s a. et v. tibi-
alis anterior při membrana intero-
ssea cruris. Při skeletu pokračuje na 
hřbet nohy a vynořuje se nad fascii 
proximálně od 1. meziprstní štěrbi-
ny. motoricky postupně zásobuje: 
m. tibialis anterior, m. extensor di-
gitorum longus, m. extensor hallucis 
longus, m. extensor digitorum bre-
vis, a sensitivně – kůži na dorsální 
straně přilehlých stran 1. a 2. prstu.

Následující text dává 
do souvislostí projekci/ 
vybraných akupunkturních 
bodů meridiánu žlučníku 
s anatomickými údaji 
svalové tkáně a fascií. 

Fascie hlavy
Obličejová část: Fascia tempora-

lis – od linea temporalis superior 
k arcus zygomaticus, horní okraj se 
spojuje s galea aponeurotica, má dva 
listy: lamina superficialis (upíná se 
zevně) a lamina profunda – upíná se 
na vnitřní plocha arcus zygomaticus. 
Fascia parotidea kolem glandula 
parotidea, přechází do fascia masse-

terica. Fascia Masseterica od arcus 
zygomaticus k ventrálnímu okraji 
ramus mandibulae přechází v lami-
na superficialis fasciae cervicalis. 
Pokrývá musculus masseter. Fascia 
buccopharyngea: Pokrývá musculus 
buccinator a je spolu s ním upevnená 
na raphe pterygomandibularis. Ná-
sledně splývá s povrchovým vazivem 
hltanu. Lamina interpterygoidea = 
nejedná se o fascii, ale vmezeřené 
vazivo. 

Inervace n. trigeminus (autory 
kontrolováno v atlasech Borovan-
ský, Sinělnikov, Čihák anatomie, 
Netter aj.).

Galea aponeurotica pokrývá 
leb a přechází do fascia cervi-
calis. Tři listy této fascie (dříve 
nazývané také fascia colli) tvoří sku-
tečné klinicko-anatomické hranice 
mezi jednotlivými prostory krku. 
(inervace n trigeminus a C1). Stejně 
jako některé tyto prostory kraniálně 
komunikují s topografickými pro-
story hlavy a kaudálně přechází do 
prostor mediastina, tak i jednotlivé 
listy fascie přechází ve fascie v oblas-
ti hlavy a hrudníku inervace C2-Th 
1/Th2).

Akupunkturistům jsou dostatečně 
známy projekce bodů dráhy meridi-
ánu- myšlenkovým propojením na 
poznatky o pojivu a v návaznosti na 
přednášku MUDr. Stodůlkové na kon-
gresu v Brně o pojivových fasciích 
v dutině hrudní (mediastinu a pod) 
se autoři domnívají, že na hlavě není 
potřeba popisovat všechny bohaté 
spoje meridiánu žlučníku s ostatními 
meridiány. Z dráhy žlučníku uvádíme 
v souvislostí s galea aponeurotica 
a fasciemi colli ve volných souvislos-
tech popis dalších vybraných bodů 
dráhy žlučníku a jejich indikace:

Souhlasný bod: NAO-KUNG MM 
19 –1,5 cunu nad jamkou mezi hrbo-
lem týlním a proc. mastoideus, nad 
oblastí mezi úpony m. STCM a m. 
trapezius, hloubka 10 mm, epista-
xe, sinusitis, AB, třesavky, zimnice, 
tachykardie při NCA, oční nemoci 
zvl. glaukom, diplopie, tuhost krku, 
křeče v oblasti svalstva lopatky, šíje 
a krku, torticollis, , laryngitidy, poru-
chy hlasu, cholecystitis, bolesti v zá-
dech, deprese, encefalitis. Je bodem 

mimořádné dráhy Yang Oe. Vhodný 
v kinezioterapii i pro akupresuru.

•  Fascia pectoralis superficialis: 
kryje přední a boční stěnu hrud-
ní, začíná na sternu a klíční kosti, 
zaujímá do sebe m. pectoralis ma-
jor (inervace C5-Th1) a přechází 
kaudálně od fascia abdominalis 
superficialis, laterálně přes m. 
serratus anterior (n. thoracicus 
longus C5-C6-C7), přechází v po-
vrchovou fascii zádovou, přes 
úponovou část m. pectoralis major 
přechází do fascie axily a ve fascii 
kryjící m. deltoideus (n. axillaris, 
C5), dozadu jde do fascia dorsalis

 
•  Fascia clavipectoralis: je hlubo-

kým listem začínajícím od klíční 
kosti – pod m. pectoralis major 
(C5- Th1), zaujímá m. subclavius 
(C5, někdy C4-5-6) do sebe, sestu-
puje laterodistálně k m. pectoralis 
minor (C5-Th1), mediálně a distál-
ně splývá s pojivem žeberních 
chrupavek a fasciemi interkostál-
ních svalů (inervace Th1-Th11).

Poplašný bod: ŽE JUE 24 – na-
chází se ve stř. č. mdcl, v 5. mezižeb-
ří, v oblasti výše popsaných fascií, 
sekunfdární dráhy z něj jdou na 
dráhy na slinivku a játra, hloubka 
6–15 mm, psychické vyčerpání, i so-
matické, hyperacidita, záněty a bo-
lesti žaludku, nauzea, vomitus, ulcus 
ventriculi, spasmy žaludku, spasmy 
bránice, žlučníková kolika, dysfunk-
ce choledochu, chron. nemoci jater 
(-itis), cholecystitis, zánět dělohy 
a městnání v malé pánvi místní bo-
lesti zvláště svalstva DK. Je bodem 
mimořádné dráhy Iang –Oe. Vhodný 
v kineziologickém ošetření. Podle 
Bachmanna je poplašným bodem 
bod 23 – 4. mzž. Stř. č. mdcl. Hloubka 
6 mm, Propojuje meridián: slinivku 
a játra, únava, neklid, hyperergní 
stavy = AB, bronchitidy, pálení žáhy, 
dysfunkce žlučníku a žlučovodů, 
pocit tíže v DK.

•  Fascia endothoracica: vystýlá 
dutinu hrudní zevnitř (viz i údaje 
z Paolettiho) souvisí uvnitř i s me-
diastinem, které je i inervováno: 
nn. phrenici, nn. vagi, zvl pravým 
n.vagus, plexus cardiacus super-

ficialis et profundus a truncus 
sympathicus.

•  Fascie: fascie svalů flexorů pá-
teře – V Th oblasti fascie flexorů 
páteře (nn, Intercost Th1-1h7), se 
propojují na fascie s costálními 
úpony bránice (inervace n. phren-
icus, segment C4) žebra c.VII – XII 
jsou inervována segmentově Th 
7-Th12. 

•   Od costae VII. začíná fascie m. 
rectus abdominis (nn., int.
cost. Th7-12), participace V-XII 
žebra (inervace Th5-Th12) s fas-
cií úponů m. serratus anterior 
(n. thoracicus longus, segmenty 
C5-C6) a je propojená na fascii 
m. latissimus dorsi (inervace 
n. thoracodorsalis, segmentově 
C6-C7-C8), mezi ně se vsouvá m. 
obliquus externus (inervace n. 
ilioinguinalis, segmentů: Th12-
-L1), který končí ve fascii linea 
alba tj. ve fascii mezi břišními 
svaly a táhne druhostranné struk-
tury až přes měkké tkáně kolem 
kyčelního kloubu kontralaterálně 
na fascii m. tenzor fasciae latae 
(inervace n. gluteus superior seg-
mentově: L4-L5-S1) a přechází do 
fascií na dolní končetině distálně 
po DK vlastně až k akru DK (L5-
S2).

•  M.j.: podkožní fascie abdominál-
ní se fixuje homolaterálně vpředu 
pod tříslem do fascie stehenní, 
která distálně přechází do fascií 
dolní končetiny.

•  Do prostoru mezi výše vyjmeno-
vané svaly na costae VII–XII (seg-
mentově Th7-Th12) se vnořuje 
funkčně m. transversus abdominis 
(Th12-L1) do fascie thoraco-
lumbální vzadu a vpředu se upíná 
resp fascie tvoří linea alba, a fas-
cie. m. obliquus internus abdomi-
nis (při jednostranné kontrakci 
sval rotuje trup na stejnou stranu)

 
•  m. quadratus lumborum (iner-

vace z plexus lumbalis Th12-L1). 
Přední část začíná od linea inter-
na cristae iliacae a ligamentum 
iliolumbale, zadní část od crista 
iliaca a lig. iliolumbale. Přední 
část inzeruje k XII. žebru, hrudní-
mu obratli a k lig. lumbocostale, 
zadní část k příčným výběžkům 

IV. až I. bederního obratle. Ovládá 
vzájemnou polohu dolních žeber 
+ páteře + pánve, provádí late-
roflexi-inklinaci, jeho úlohou je 
zpevnění dolního úseku bederní 
páteře – což je nutné pro relaxaci 
bránice a možný kontrolovaný po-
malý výdech brániční Aktivita to-
hoto svalu je nezbytná pro pomalý 
a dávkovaný dech při respiraci 
zvl. při exspiraci, řeči, zpěvu a při 
respirační fyzioterapii. Fascie 
abdominální vpředu a fascie 
Thoracolumbální distálně pře-
cházejí ve fascie membri inferi-
oris = fascie dolní končetiny. 

•  Dle Bachmanna je bodem pře-
chodu bod 27 OU-Tchrou(B) 
nebo WU-ŠU (R), hlubka vpichu 
15 mm, bod leží na vnějším okraji 
lopaty kosti kyčelní na spina ilica 
anterior cranialis – kde podle 
popisu výše zmíněných fascií je 
propojený bohatě inervačně, in-
formačně s pojivovou tkání. V léč-
bě se bod uplatňuje u: chronické 
epididimytis, orchitis, uretritis, 
cystitid, chronická obstipace, koli-
ka žlučníková i ledvinná, spastické 
bolesti žaludku.

 
•   Kardinální bod mimořádné 

dráhy Tae –MO je 41 bodem 
meridiánu žlučníku – je patrno 
z popisu fascií, kterými fasciemi 
mimořádná dráha probíhá – dráha 
obtáčí tělo ve výši hřebenů kostí 
kyčelních horizontálně, proto je 
zřetelné, že bude mít mimořádné 
terapeutické efekty. [20] Využití mi-
mořádné dráhy k léčení: v duševní 
sféře vyčerpanost, únava, slabost, 
migrény, st. po iktu, kožní alergie, 
křeče svalů, bolesti kloubů a svalů, 
anémie, hubnutí.

•  Bod 41 může informačně ovliv-
nit CNS a míchu s veškerou ná-
slednou modulací segmentovou 
i vertikální. Bod sám je umístěn 
na vnější straně kosti 4. MTT 
těsně před proximálním kon-
cem. Indikace: slzení očí, záněty 
prsou a hrudníku, nedostatečná 
menstruace, febrilie, pocity tlaku 
v prsou, záněty oční spojivky, sít-
nice, duhovky, katarakta, záněty 
uší, tinnitus, sinusitidy, dušnost, 
zvl v chladu a zimě, záněty srdce 
– endo i myokarditis, perikarditis, 

angina pectoris, záněty intimy cév, 
záněty hltanu, angína, příušnice, 
bolesti zubů, zažívací poruchy, 
revmatizmus, myogelózy, Dupuy-
trenovy kontraktury,dna, poruchy 
menstruace, bolesti děložní a peri-
menstruálně, obtížné močení. Bod 
ještě navíc souvisí se sekundární 
dráhou.[2, 3, 4, 17, 59, 69] 

•  Body dráhy žlučníku jsou sou-
částí i další mimořádné dráhy 
YANG-CCHIAO dráha (bezpeč-
nostní záklopky energií), která 
jde od zevního kotníku přísně 
bočně až k záhlaví a oku, indikace: 
insomnie, rozčilení, hemikranie, 
st. po iktu, epilepsie,hypertenze, 
hemorhagické stavy, bolesti kostí 
a kloubů kdekoliv v těle, záněty 
kloubní, furunkulóza, tinnitus, 
avitaminózy, atypické poruchy 
imunity, alergie a hyperergní sta-
vy.[20]

•  Fascie membri inferioris – fas-
cie dolních končetin – pokračují 
diagonálně a s křížením přes ko-
lenní a kotníkové klouby distálně 
po celých DK vlastně až k akru ke 
konečkům prstců.

•  Bod přechodu KUANG-MING 
na jiné dráhy [59]: 37 – 5 cunů nad 
zevním kotníkem na fibule, na 
zadním okraji svalu m.ext. dig. 
long. palce nohy, 2–10 mm, bolesti 
a nemoci oční i glaukom, nemoci 
žlučníku, jaterní hypofunkce 
s obstipací, periartritis kolene či 
kloubů chodidla, chronická kost-
ní onemocnění, bolesti v holeni, 
atrofie svalů na DK, slabost chodi-
del, účin na přední lalok hypofýzy, 
míšní nemoci, psychická labilita.[3, 

4, 17, 21, 59, 69]

•  Bod pramene: CJU SJUJ 40 – 
v jamce mezi zevním kotníkem 
a os cuboides na dorzu nohy, 
5–15 mm, bolesti na hrudníku, 
prsou, v bocích, bolesti v okolí 
ledvin a nohou, křeče, mlha před 
očima, rozmlžené vidění, pleu-
ritidy (zvl. suchá), bolesti DK, 
oslabování svalů na přední ploše 
bérce, lumbago L5, abdominální 
bolesti, místní algie, deprese, 
bázlivost, sklon k spasmům, kata-
rakta, dušnost v zimě a ve vlhku, 
endokarditis, meteorizmus, střev-
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ní spasmy, revmatizmus, poruchy 
prokrvování – více aker končetin.
[3, 4, 17, 21, 59, 69]

•  Sedativní bod: JANG FU, 38 – 4 
cuny nad zevním kotníkem na 
předním okraji fibuly, na zadní 
straně m.extensor digitorum 
lonus, je bodem mimoř. dráhy, 
hloubka 5–20 mm, indikace: mi-
gréna, temporální bolesti hlavy, 
bolesti těla, zánět žlučníku, kolika, 
poruchy funkce jater, icterus, myo-
gelózy, artritidy a PPA zhoršující 
se chladem a vlhkem, fantomové 
bolesti, zvl. na DK, zánět kolene 
a nohou, křeče svalů DK, lumbago, 
gonarthróza, tonzilitida, bolesti 
ramene bolesti ledvin, kožní vyráž-
ky, ulcus cruris ,psycholabilita.[3, 4, 

17, 21, 59, 69]

•  Kardinální bod mimořádné 
dráhy Tae –MO je 41 bod meri-
diánu žlučníku. Bod je umístěn 
na vnější straně kosti 4. MTT těs-
ně před proximálním koncem. 
Indikace: slzení očí, záněty prsou 
a hrudníku nedostatečná menstru-
ace, febrilie, pocity tlaku v prsou, 
záněty oční spojivky, sítnice, 
duhovky, katarakta, záněty uší, 
tinnitus, sinusitidy, dušnost – zvl. 
v chladu a zimě, záněty srdce – 
endo- i myokarditis, perikarditis, 
angina pectoris, záněty intimy cév, 
záněty hltanu, angína, příušnice, 
bolesti zubů, zažívací poruchy, 
revmatizmus, myogelózy, Dupuy-
trenovy kontraktury, dna, poruchy 
menstruace, bolesti děložní a pe-
rimenstruálně, obtížné močení 
Mimořádná dráha Tae –MO jak je 
patrno z popisu fascií, kterými fas-
ciemi mimořádná dráha probíhá 
když obtáčí tělo ve výši hřebenů 
kostí kyčelních horizontálně, že 
bude mít mimořádné terapeutické 
efekty.[20] Využití mimořádné drá-
hy k léčení: v duševní sféře vyčer-
panost, únava, slabost, migrény, st. 
po iktu, kožní alergie, křeče svalů, 
bolesti kloubů a svalů, anémie, 
hubnutí.[3, 4, 17, 21, 59, 69]

•  Tonizační bod: SIA-SI, 43 – na-
chází se v lig. před 4. a 5. MTTPh. 
skl., v hloubce 4–9 mm, indikace: 
návaly krve do hlavy, točení hlavy, 

hluchota, záněty oblasti obličeje 
a očí, bolesti zubů, tinnitus, bolesti 
na hrudníku, interkostální neural-
gie, mastitis, hemoptýza, místní 
bolesti na noze, insomnie pro 
myšlenkový trysk, nerozhodnost, 
zbabělost, dysfunkce žlučovodů, 
kolika, obstipace, revmatizmus 
kdekoliv v těle i artritidy, neural-
gie, problémy stehna a kolen.[3, 4, 17, 

21, 59, 69]

•  Fascie hepar-zadní část: area 
nuda (pars affixa) srůstá s bránicí 
(její fascií, popis viz výše). Oblast 
bránice, jater a žlučníku je takto 
intimně propojena. Inervace jater 
je dvojí: nervová vlákna z gangli-
on coeliacum (vlákna sympatiku 
z Th6 Th7-Th8-Th9-Th10-Th11) 
a z n. vagus (parasympaticus). 
Spolu s vlákny ANS jdou i vlákna 
senzitivní do patřičných míšních 
segmentů. Žlučník má inervaci 
parasympatickou z nervus vagus 
(převážně pravého) a sympatic-
kou z nn. splanchnici přes gan-
glion coeliacum (nervy z Th6 až 
po – Th 11). S nimi jdou i vlákna 
senzitivní. [3, 4, 17, 21, 59, 69]

•  Sekundární dráha: jedná se 
o spojení meridiánu a orgánu, spo-
jení s jinými meridiány, vzájemné 
hospodaření s energií, někdy je 
jich hodně, sekundární dráhy se 
liší na Yang a Yin – podle toho také 

končí buď zpátky na stejném meri-
diánu nebo YIN sekundární dráha 
končí na YIN meridiánu jiném, 
tím je jištěna značná variabilita 
a vysoké možnosti kombinační při 
terapii. U žlučníkové dráhy jsou 
přítomny četné spoje na hlavě 
(prakticky se všemi jinými 
drahami), na těle se spojuje se 
sekundární dráhou na oblast 
jater, žlučníku a slinivky.[3, 4, 17, 

21, 59, 69]

Propojení znalostí z anatomie, 
biologie, biokybernetiky a neurofy-
ziologie, znalostí o pojivové tkáni, 
myoskeletální medicíny, akupuntury 
a příbuzných technik dává na příkla-
du meridiánu žlučníku a jeho myo-
fasciální dráhy racionální podklad 
pro využití akupunktury a příbuz-
ných technik pro terapii funkčních 
poruch organizmu. Neurofyziolo-
gický podklad je dán mnohočetnou 
inervací dotčených tkání: od trigemi-
nu přes periferní nervy od C1- až po 
S5. Lze se jen těšit na poznání funkcí 
neuronálních sítí mozku, které zcela 
jistě přinese podrobnější poznatky 
o funkčním propojení neuronálních 
sítí do softwarů meridiánů.
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originální práce 

Posledním elementem, se kterým 
vás seznámím, je oheň. Všudypří-
tomný prvek, který je tak důležitý, 
že i východní filosofie mu věnuje 
mimořádnou pozornost a má tak 
zcela výjimečné postavení. Pod 
jeho řízením jsou hned čtyři me-
ridiány (dva jangové a dva jinové). 
Dráha srdce, tenkého střeva, trojího 
ohřívače a dráha perikardu a oběhu. 

Srdce je pánem krve a cév. Ovliv-
ňuje řadu psychických a mentálních 
funkcí v těle. Patří mu dominantní 
postavení. Řídí krev a všechny cévy, 
ovlivňuje ducha, řídí perikard (osr-
dečník, obal srdce). Tenké střevo 
řídí příjem a naplňování, přeměnu 
věcí (hlavní procesy trávení spojené 
se vstřebáváním) významně ovlivňu-
je imunitu a řídí detoxikační procesy 
organismu. Meridián perikardu 
(osrdečníku) a oběhu chrání srdce 
před vnějšími i vnitřními škodlivi-
nami, řídí oběh a sexuální funkce 
našeho těla. Dráha trojího ohřívače 
(zcela specifický název) řídí hormo-
nální aktivitu žláz s vnitřní sekrecí, 
dále energetické, neurohumorální 
(řídící funkce na úrovni řízení nervo-
vého a hormonálního) a termoregu-
lační funkce (především štítná žláza). 
Přepravuje čchi, tekutiny a stravu. 

Obecně lze uvést, že element 
ohně se podílí na řízení oběho-
vých a sexuálních funkcí, ovlivňuje 
mentální a psychické pochody v těle, 
spolupodílí se na procesu detoxi-
kace, řídí neurohumorální funkce, 
termoregulaci. Dále cirkulaci vody, 
vitální energie a spolupodílí se na 
transformaci energie a hmoty. 

Srdce jako jinová dráha má svou 
maximální aktivitu od 11 do 13 

hodin, předává energii jangové dráze 
tenkého střeva v čase 13–15 hodin. 
Dráha oběhová se dostává do ma-
ximální aktivity v 19 hodin a ve 21 
hodin předává energii dráze trojího 
ohřívače až do 23. hodiny večerní. 
V době své maximální aktivity je pří-
slušný orgán ohrožen přetížením, 
v době své minimální aktivity (po 12 
hodinách) je ohrožen oslabením. 

Elementu ohně odpovídá barva 
červená, světová strana jih, roční 
období léto, energií sezóny je horko.   

Srdce ovládá cévy, nervy, krev 
a lymfu. Ze smyslových orgánů mu 
patří hmat, ale i jazyk a hořká chuť. 
Srdce je velice významný element 
pro naši psychiku, především v pozi-
tivním pojetí. Do srdce projikujeme 
nejen lásku, ale i radost, smích, po-
city štěstí, spokojenosti. Negativní 
emoce spojené se srdcem jsou pře-
devším úzkosti a deprese. 

Energetický rozvrat na drá-
ze srdce se projeví bolestmi na 
hrudníku s pocity sevření, bušení 
srdce, pocity dušnosti a nadměrného 
pocení. Objevuje se sucho v krku, 
v ústech, v nose s pocity žízně. Objeví 
se agitovanost, ale i deprese, úzkos-
ti, neurotické projevy, nespavost, 
apatie, neklid, rezignace. Zhoršení 
koncentrace, zapomnětlivost, po-
ruchy vědomí a paměti, celková 
vyčerpanost. 

Energetický rozvrat na dráze 
tenkého střeva se projeví bolestmi 
zubů, v dutině ústní, v krku, bolestí 
hlavy či šíje, závratěmi, hučením 
v uších, bolestmi horních končetin, 
poruchou imunity. 

Energetický rozvrat na obě-
hové dráze má projevy nervozity, 
neurastenie, neklidu, podráždění, 

pomatenosti, často s poruchami 
vědomí. Ale i bolesti srdce, břicha 
a malé pánve. Bývají křeče svalstva 
horních končetin. 

Energetický rozvrat na dráze 
trojího ohřívače se projeví nemo-
cemi uší jako hluchota nebo hučení 
v uších. Dále mohou být bolesti hlavy 
a bolesti očí, oběhové obtíže, otoky 
obličeje. Revmatické obtíže nebo 
poruchy centrálního nervového 
systému. Pochopitelně také poruchy 
hormonální podle postižené endo-
krinní žlázy. 

 
Péče o orgány pod vlivem ohně 

začíná u vhodného dýchání. Důležitá 
je péče o psychiku a především o ne-
gativní emoční stavy. Díky snadnému 
sklonu k vyčerpanosti je nutná vhod-
ná prevence včetně optimálního pit-
ného režimu. Vhodné jsou tekutiny, 
šťávy, polévky, ale i ovoce, jako je 
hroznové víno, dále zelenina, jako 
je meloun, okurka, rajčata. Energii 
vhodně doplňují ryby, mořské řasy 
a luštěniny. K harmonizaci působí 
řada bylinek, jako je třeba hloh, sr-
dečník, sporýš, kozlík lékařský, dále 
třezalka, saturejka, kopr, ginkgo, 
dobromysl nebo arnika.

Nevhodné jsou především 
všechny chemické látky (aditiva, 
éčka), stimulující látky jako drogy, 
tabák a alkohol. Dále cukr a sladkosti, 
káva, silný čaj, silně kořeněné potra-
viny a zmrzlina.

Srdce je energeticky pod vlivem 
čtvrté čakry, tedy čakry srdeční. 
Ta je pokládána za čakru soucitu, 
vztahů, emocí a lásky. Je to centrum 
emocionálních potřeb našeho těla ve 
smyslu přijímání a dávání.  Na této 
úrovni prožíváme svůj emocionální 
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stres. Tuto čakru harmonizuje barva 
zelená, proto se tak dobře cítíme 
v přírodě, kde jsme obklopeni svěží 
zelení stromů, keřů, trávy a rostlin. 
Poruchy srdeční čakry se projeví 
nejen při různých chorobách srdce, 
ale i při plicních onemocněních, 
astmatu, poruše krevního tlaku, při 
alergiích a při poruchách spánku. 

Z duchovního hlediska je ne-
smírně důležitá zejména úloha srd-
ce jako středu naší existence, sídlo 
lásky, prožitků, statečnosti, velkory-
sosti, odvahy a našich citů. Ale i sídlo 
radosti, spokojenosti a pocitů štěstí. 
Existuje mnoho lidových rčení, které 
toto potvrzují. Především láska pro-
stupuje celé naše tělo jako pozitivní 
emoce, která nám umožňuje prožívat 
pocity radosti, štěstí a spokojenosti. 
Láska je symbolizována „otevřenos-
tí“. Pokud dochází k „zúžování“ naše-
ho citového života, přichází úzkost, 
někdy až deprese. Díky zatvrzelosti, 
sobeckosti a dominanci našeho ega 
trpíme angínou pectoris. Pokud 
k tomu ještě navíc svoje ego pře-
ceňujeme, jsme adepti na infarkt 
myokardu. Tíseň a strach nás 
přivádí k neurotickým stavům a re-
akcím, které vyústí v úzkost, která 
může končit až depresí. S poruchou 
srdce bývá dávána do souvislosti 
i nespavost. 

Další poruchou srdce, která má 
svůj duchovní původ je arytmie. 
Tady dochází k poruchám životní-
ho rytmu. Naše srdce je řízeno ze 
dvou center – z mozku a z vlastního 
autonomního uzlíku přímo v srdci. 
Srdce je centrem sensitivity a určité 
citlivosti ve vnímání. Mozek je cen-
trem logického myšlení. Mnohdy se 
dostáváme do situace, kdy nevíme, 
jak se rozhodnout. Něco jinak „cí-
tíme“ a něco jiného nám říká naše 
zkušenost a logika. Pokud jsou oba 
cílové výstupy shodné, je všechno 
v pořádku. Pokud jsou ale rozdílné, 
jsme postavení před rozhodnutí, 
jak se zachovat. Zda uposlechnout 
svoje srdce, či poslouchat mozek. 
Při převaze rozumu, tedy mozku do-
stane srdce jiný impulz, než mu radí 
jeho autonomní řízení. Když dojde 
k tomuto rozporu v rozhodování, za-
čínáme mít projevy srdeční arytmie. 

Srdce je z hlediska rezonance 

a vyzařování energie naprosto 
dominantní a nezastupitelné. Od 
nepaměti je nejmocnějším sym-
bolem lásky, sídlem našich pocitů. 
Elektrická a magnetická pole vysílaná 
našim srdcem komunikují se všemi 
orgány našeho těla. Dokonce i mo-
zek jedná na základě signálů, vysíla-
ných ze srdce. Vědecký svět si může 
tuto teorii potvrdit zjištěním, že 
elektrická síla srdečního signálu 
pomocí EKG vyšetření je šedesátkrát 
silnější, než elektrický signál mozku 
díky EEG vyšetření. Pokud zjišťuje-
me sílu magnetického pole srdce, 
dospějeme k závěru, že je dokonce 
pěttisíckrát silnější než magnetické 
pole mozku. Svým srdcem vysíláme 
mnohem více energie než mozkem. 
Srdcem můžeme změnit svět, 
pokud něčemu věříme z celého 
srdce. 

Na tomto principu vidíme jasnou 
dominanci srdce v činnosti našeho 
těla. Srdce signalizuje mozku, jaké 
hormony, endorfiny i jiné látky, a v ja-
kém množství je třeba vyrobit. Síla 
magnetického a elektrického pole 
srdce dokáže ovlivňovat naše myš-
lenky, které potom utvářejí náš svět. 

Buddha: 
Jsme to, co si myslíme.  

Všechno, co jsme, vzniká 
v našich myšlenkách. Svými 

myšlenkami tvoříme svět.

Duchovní poruchy tenkého 
střeva souvisí především se vzta-
hem k intelektu.  Střeva se stávají 
jakýmsi „mozkem dutiny břišní“. 
Co se odehrává v mozku, projevuje 
se ve střevech a naopak. Stejně jako 
má náš mozek schopnost analyzo-
vat, analytické procesy probíhají ve 
střevech na úrovní trávení. Vždy při-
jatou stravu „analyzují“, štěpí, tráví, 
zpracovávají tak, aby byla použitelná 
pro ostatní orgány našeho těla. Toto 
štěpení a určitá forma konfrontace 
může být urychlena na úrovni dva-
nácterníku. Když není dostatek času, 
projeví se to zrychlenou pasáží a prů-
jmem. Stejným způsobem se projeví 
na trávení stres, zlost či hektičnost.  

Tenké střevo je také velice důle-
žitým orgánem imunity. V pod-

slizničním vazivu se tvoří protilátky, 
jako základ imunitních odpovědí 
našeho těla. Celková plocha sliznice 
je 200 čtverečních metrů. Proto je 
tak důležité, jak se stravujeme a co 
do tenkého střeva podáváme. Tím 
významně ovlivňujeme tvorbu kva-
litních protilátek a optimalizujeme si 
činnost našeho imunitního systému 
jako celku. V tenkém střevě se tvoří 
také serotonin, označovaný jako hor-
mon dobré nálady. Tenké střevo řídí 
proces detoxikace. Proto různé deto-
xikační kúry a očisty, spolu s dietami 
a půsty významně pozitivně ovlivňují 
funkci imunitního systému. 

Smyslovým orgánem elemen-
tu ohně je hmat. Dotyk můžeme 
vnímat jako určitou formu výživy, 
zvláště na úrovni energetického 
systému. Dotekem komunikujeme. 
Kůže je nejrozsáhlejší a největší or-
gán našeho fyzického těla. Dotyku 
využíváme v diagnostice i terapii. 
Známé jsou různé masážní, mobi-
lizační a manipulační techniky, ale 
i techniky s přenosem energie. Dotek 
rukou je určitým projevem lásky. 
Dotek nemusí být jen přes kůži, ale 
i přes sliznice. Dotek vnímáme i přes 
jazyk jako důležitý kontakt s potra-
vou. Dotek lze vnímat jako určitý 
projev lásky na úrovni srdce, tedy 
elementu ohně. 

Hlavní pozitivní emocí elemen-
tu ohně, prostupující a významně 
ovlivňující prakticky všechny orgány 
našeho těla je láska. 

Buddha: 
Dokud člověk necítí 

nepodmíněnou a nezaujatou 
lásku ke všem bytostem, 

nenalezne klid.

Upraveno a zkráceno pro tisk. 

Akupunkturní hypalgezie je me-
toda, kterou většina akupunkturistů 
zná zejména z využití při různých 
operačních výkonech či extrakci 
zubů ve stomatologii. V rehabilitač-
ním lékařství se dosud málo využívá, 
a v tomto článku bych chtěl poukázat 
na možnosti jejího použití při reha-
bilitaci. 

Nejčastější příčiny bolesti v horní 
končetině, u které využívám aplikaci 
akupunkturní hypalgezie:

•  Úrazy ramenního pletence, loket-
ního kloubu a zápěstí

•  Syndrom „zmrzlého ramene“ ne-
boli adhezivní capsulitis

•  Syndrom „hemiparetického rame-
ne“ a další bolesti HK po cévních 
mozkových příhodách

•  Laterální a mediální epikondyliti-
da

•  Při rozvoji komplexního regionál-
ního bolestivého syndromu

Aby metoda akupunkturní hypal-
gezie mohla přinést žádaný klinický 
efekt, je nutné respektovat některé 
zásady, které významně ovlivní 
konečný výsledek. Jelikož je každá 
hypalgezie, kterou provádím, „ušitá 
na míru“ pro konkrétního pacienta, 
je těžké přesně popsat celý postup, 
nicméně lze vybrat některé obecné 
doporučení.

Zásady výběru a způsoby napichová-
ní bodů pro hypalgezii:

•  Velmi vhodné všeobecné analge-
tické body (např. LI 4, LU 7, SI 3, 
LI 11 atd.)

•  Lokální body v místě bolesti (ashi 
body, téměř vždy ekvivalentní 
k trigger points a tender points)

•  Způsob napichování velmi důle-
žitý!, významně ovlivní celkový 
výsledek

•  Při všeobecných analgetických 
bodech se napichování řídí dle 
typu proudu, který bude využíván

•  Při lokálních bodech lze s výho-
dou využít průpich více bodů či 
intradermální aplikaci

•  Nutné respektovat konstituci paci-
enta – svalnatí jedinci jiné reakce 
než obézní či šlachovití lidé

Nejčastěji využívané ušní body:

•  Shen men

•  Point zero

•  Thalamus

•  Sympathetic autonomic
+ projekce bodů HK (rameno, 

loket, zápěstí)

Body na čelistech:
Za vývoje byly čelisti dalšími konče-

tinami a projekce bodů, které na nich 
lze empiricky dohledat, mají úzký 
vztah ke stejným bodům na horních 
či dolních končetinách. Mají velmi 
dobrý klinický efekt, jsou v podstatě 
mikrosystémem podobným hlavo-
vému či ušnímu mikrosystému. Aby 
nedocházelo k vypadnutí jehly, je 
potřeba pečlivé nabodnutí, případně 
uchycení jehel páskou.

Zásady volby typu proudu k dosažení 
hypalgezie:

•  Ke kvalitní hypalgezii je velmi dů-
ležitá klinická empirie a zkušenost

•  Obecně na všeobecné analge-
tické body spíše nižší frekvence 
(5–20 Hz)

•  Na lokální body spíše vyšší frek-
vence (80–180 Hz, 2500–5000 Hz)

•  Volba typu proudu závisí na kon-
krétním cíli. Je možné zvýraznit 
analgetickou složku, myorelaxaci, 
či zlepšit aktivaci cíleného svalu

K dosažení optimálního klinického 
výsledku často využívám do jednot-
livých bodů různé druhy proudů 
a frekvencí. Teoretický podklad 
tohoto empirického zjištění je již 
opakovaně prokazován ovlivněním 
několika substancí modulujících 
bolest. Délka aplikace se pohybuje 
od 20 do 40 minut. Za úspěšnou 
hypalgezii považuji dosažení snížení 
bolesti o více než 50 % než byla paci-
entova původní bolest před aplikací. 
Při dobrém efektu se daří vyřadit 
bolestivou složku na 70–100 %. 
Akupunkturní hypalgezie samozřej-
mě není zdaleka jedinou metodou, 
kterou lze při rehabilitační léčbě 
horní končetiny využít. Využíváme 
rovněž nervových blokád lokál-
ním anestetikem, infiltrace kloubu 
a „kolemkloubních“ tkání lokálním 
anestetikem, klasickou suchou jehlu, 
různé metody fyzikální terapie. V ně-
kterých případech je vhodné tyto 
metody kombinovat. Samozřejmou 
a hlavní částí rehabilitace horní kon-
četiny zůstává nadále individuální 
fyzioterapie. Je vhodné při výběru 
jednotlivých intervencí spolupraco-
vat právě s fyzioterapeutem, čímž 
se výrazně zkvalitní celková péče 
o pacienta. Pro dobrý klinický efekt 
je rovněž důležité, aby fyzioterapeut 

MOŽNOSTI AKUPUNKTURNÍ HYPALGEZIE  
A DALŠÍCH TECHNIK PŘI REHABILITAČNÍ  
LÉČBĚ HORNÍ KONČETINY
XXIX. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae  
9. – 11. 6. 2017 Brno

MUDr. Peter Olšák 
Rehabilitační oddělení Fakultní nemocnice Olomouc

Akupunkturní ambulance a rehabilitace Petr Konečný s.r.o., Mošnerova 3, Olomouc
peter.olsak@gmail.com
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s pacientem cvičil co nejdříve po 
aplikaci akupunkturní hypalgezie, 
kdy je její působení nejvíce účinné. 
I přes veškerou snahu se v přibližně 
20–30 % případů nedaří dosáhnout 
hypalgezie přesahující 50% snížení 
bolesti. Je to výzva do budoucna, 
abychom hypalgezii zkvalitnili, pří-
padně použili dalších metod, které 
vylepší konečný efekt rehabilitace 
a funkčního stavu. Základem správné 
léčby zůstává plnohodnotná sobě-
stačnost pacienta.

Ukázky akupunkturní hypalgezie 
ramenního pletence, foto – archiv 
autora

Ukázka akupunkturní hypalgezie 
loketního kloubu, foto – archiv 
autora

GYNEKOLOGICKÉ VÝTOKY 
XXIX. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae  
9. – 11. 6. 2017 Brno

MUDr. Vladimíra Strnadelová  
Na Florenci 35, Praha 1

strnadelova@cbox.cz

Gynekologické výtoky jsou častým 
problémem u žen. Jsou nepříjemné, 
obtěžující a často zatěžují i psychiku 
ženy. Gynekolog může zjistit ve vý-
toku bakterie a plísně nejrůznějších 
druhů a množství, ale často nezjistí 
nic a uzavře se to jako fyziologický 
výtok. Ale i neinfekční výtok je pro-
blém, neboť normální výtok je jeden 
den v období ovulace, nic jiného 
není normální. Když je výtok a hlav-
ně pokud je častější, měl by se řešit. 
Je to pak projevem toho, že v organi-
smu není něco v pořádku a to může 
být problém nejen gynekologický.

Často jsou gynekologické výtoky 
kombinovány a střídány se záněty 
močových cest. Mohou být hlenové, 
žluté, bílé, zelené, mnohdy svědivé 
nebo pálivé.

Příčin výtoků je víc a hlavně u jed-
né ženy je většinou kombinace 
několika příčin najednou. Pokud 
je neodhalíme a neřešíme, nedojde 
k vyléčení, ale pouze k potlačení pří-
znaku a problém se může projevit za 
určitý čas znovu nebo nějakým jiným 
a mnohdy závažnějším problémem 
(myomy, endometriosa a podobně).
Orgány, které se podílí na vzniku 
výtoků.
• Ledviny,
• Slezina, slinivka
• Tenké střevo

LEDVINY
Ledviny zajišťují oddělení čistého 

od kalného, tedy rozdělení vody, 
která zůstává v organismu a která od-
chází ven. Pokud tuto funkci nedělají 
dokonale, pak zůstává v organismu 
nadbytek tekutin a s ním může být 
důsledkem i výtok. Pokud je: 
•  nedostatek jangu ledvin, obje-

vují se nejen bílý výtok, ale je 
i zimomřivost, studené ruce, nohy, 
únava, pobolívání v zádech a po-
dobně, 

•  nedostatek jinu ledvin jsou vět-

šinou výtoky žluté, často svědivé 
a provázené horkostí, pocením 
v noci a noční či ranní žízní.

SLEZINA, SLINIVKA
Slezina slinivka tráví vodu a obilí. 

Pokud je slabší, špatně funguje vzni-
ká hodně hlenu, který se projevuje 
například gynekologickým výtokem. 
Kromě toho se objevují, řidší stolice, 
nadýmání, únava, chuť na sladké  
a další problémy.

TENKÉ STŘEVO
Pokud není v pořádku sliznice 

tenkého střeva snižuje se významně 
imunitní systém a s tím i imunita 
všech sliznic. Kromě toho se zde 
vytváří dysbióza, tedy přemnožení 
bakterií a plísní, které se pak mohou 
dostávat do gynekologických orgá-
nů a přispívat ke gynekologickým 
výtokům. 

Tyto příčiny se nejrůzněji kom-
binují a velmi často můžeme zjistit 
příznaky z všech tří orgánů. Proto 
je vždy důležité udělat kvalitní dia-
gnostiku a pak léčit všechny příčiny. 
Jinak se problémy vrací a to v nejrůz-
nějších podobách.

Pro úplnost je třeba říct, že zde 
hraje roli i psychika. Stresy vedou 
k zátěži orgánů a jejich funkce se pak 
zhoršuj. Na druhou stranu, pokud 
jsou v nepořádku orgány je i psychi-
ka citlivější. Například dlouhodobý 
strach poškozuje ledviny a naopak 
přetížené a špatně funkční ledviny 
vedou ke strachu. Musíme však 
u gynekologických výtoků počítat 
s tím, že opakující se výtok, hlavně 
svědivý, který omezuje normální ži-
vot ženy, je sám o sobě zdrojem velké 
psychické zátěže. Z toho vyplývá, že 
nedílnou součástí léčby by měla být 
psychoterapie, etikoterapie, kinezio-
logie a podobně. Ale i když objevíme 
psychické zátěže, neznamená to, že 
neřešíme fyzické tělo.   

LEČBA
1) Byliny a čínská fytoterapie

Zde volíme léčbu podle diagnos-
tiky. Směsi na doplnění jangu či 
jinu ledvin. Posílení sleziny slinivky, 
vysušení vlhkosti. Ev. Uvolnění blo-
kád. Na pročištění střeva používám 
Magnesim peroxyd, heřmánkový čaj 
a lactobacilus.

2) Akupunktura: dle diagnostiky
Často používané body:
KI 7 , 8, 10, 12
SP 3, 5, 6, 9
Bl 23, 28, 31
St 36, Lu 4,
Korunka 

3) Dietetika
Dietetická opatření jsou zde na-

prosto zásadní. 

Slezinu slinivku poškozuje chlad-
ná a syrová strava, syrové šťávy, jogur-
ty. Ledviny poškozuje nerovnováha 
vody a soli v organismu, nadbytek bíl-
kovin, lilkovité rostliny. Noční jídlo.
Tenké střevo pro tento orgán je 
rozhodující celkové složení stravy.

Strava musí být taková, aby odpo-
vídala schopnosti našeho trávicího 
systému. Když se podíváme na jeho 
konstrukci a enzymy je zřejmé, že 
základem stravy musí být obiloviny, 
tepelně upravené zelenina a bílko-
viny. Zde v převaze by měli být rost-
linné bílkoviny vznikající kombinací 
obiloviny a luštěniny, jen menší podíl 
masa. Je důležité zjistit potravinové 
intolerance, které poškozují střevo 
a vedou ke snížení stření imunity. 
Nejčastěji zjišťujeme intoleranci 
lepku a mléčné bílkoviny. Vzhledem 
k přemnožení plísní je nutné vysadit 
jednoduchá cukr a hlavně kombinaci 
obilí – ovoce, např. obilné kaše s ovo-
ce, medem, cukrem, nebo chleba 
s marmeládou a podobně. 

originální práce z kongresu 
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4) Zevní aplikace
Sedací koupele a výplachy z vývaru 

z natí ředkviček, které se aplikují 
při akutních problémech 1× denne.
Umývání a výplachy z vývarů z ban-
cha čaje. 

Při nedostatku jangu ledvin dává-
me  solné obklady na ledviny.

SOUHRN
Gynekologické výtoky jsou pro-

blém i tehdy, pokud jsou opakovaně 
kultivačně negativní. Je třeba zjistit 
celý soubor příčin a podle toho pak 
léčit. Mnohdy je třeba řešit psychic-
kou složku problému, která je pri-
mární a mnohdy i sekundární.

KAZUISTIKA I.

Pacientka E Ch, nar. 2010

První vyšetření: 22. 9. 2016
Rok trvající gynekologické výtoky. Výtoky jsou žluté, 
zapáchající a významně svědivé. Objevující se zhruba jed-
nou do měsíce a holčičku neskutečně obtěžují a stresují. 
Opakovaně gynekologicky přeléčena, byly i ATG celkově 
neboť ve stěru byly E.coli a Streptokokus. Holčička se 
je horkokrevná v noci se potí a budí se žízní. Stolice je 
několikrát denně, řidší, má nadýmání, únava. Holčička 
bývá často nemocná, hlavně kašle.

Dg: Zjištěna střevní dysbioza, porucha střevní imunity. 
Slabá funkce sleziny slinivky, nedostatek jinu ledvin. 

Léčba: pročištění střeva, doplnění jinu ledvin, posílení 
sleziny slinivky. Doporučeny koupele v přesličce a  di-
etní opatření.

Druhá kontrola: 24. 11. 2016
Gynekologický výtok byl jen jednou a lehký, méně svě-
divý. Zvládl se sedací koupelí a umýváním v Bancha čaji. 
Stolice je formovaná. Únava menší, v noci se nepotí, spí 
dobře.
Přes zimu jsme řešili 3× kašel, který se zvládl homeopati-
ky a obklady. Nyní holčička nemá gynekologické obtíže, 
stolice normální, únava není.

KAZUISTIKA II. 

Pacientka A M, nar. 1974

První vyšetření: 9. 2. 2015
8 let trvající gynekologické výtoky. Pacientka má stále 
výtok, bílý, nesvědivý poměrně hojný. 1× za 2–3 měsíce 
se výtok zhorší, je hustší, bílý a silně svědivý. Opakovaně 
léčena gynekologicky a to jak lokálně, tak celkově. Vše 
bez většího efektu. Pacientka má studené ruce, nohy, 
silně zimomřivá. Má střídavě zácpy a průjmy, nadýmání, 
únavu. 

Dg: Zjištěn nedostatek jangu ledvin, slabost sleziny sli-
nivky, střevní dysbioza.

Léčba: pročištění střeva, doplnění jangu ledvin, dopl-
nění sleziny slinivky. Vysušení vlhkosti. Dietní opatření.

Druhé vyšetření: 24. 4. 2015
gynekologické výtoky o mnoho lepší, 1× svědivý výtok, 
ale podstatně mírnější. Zvládla jej pomocí výplachů a se-
dacích koupelí. Stolice je denně a formovaná, občasně 
ještě řidší. Přetrvává zimomřivost a únava.

Léčba: posílení sleziny slinivky, doplnění jangu ledvin.

Další vyšetření: 20. 9. 2015
Gynekologické výtoky nejsou, stolice je normální, únava 
není.

24. 4. 2017
Návštěva pro bolesti kyčle. Výtoky ani zažívací obtíže 
celou dobu nebyly.

Motto:  
„Nejkrásnější a nejhlubší pocit 

jaký může člověk zažít je poznat 
tajemno. To je základním 

principem náboženství, stejně 
tak jako veškerého seriózního 

úsilí v umění a ve vědě.“
Albert Einstein

Jsem velice rád, že jsem si v po-
sledním čísle našeho časopisu mohl 
přečíst podnětný článek od prim. Ro-
sinského na téma tzv. evidence-based 
medicíny (EBM) v akupunktuře. Rád 
bych se podělil o některé postřehy na 
toto téma. Tyto, mám dojem, vnímá 
čím dál víc mladých kolegů zejména 
z rehabilitace, ale i jiných oborů me-
dicíny. Pokud vím, pořád platí (ales-
poň se k tomu většina lékařů včetně 
předsedy ČLK pana MUDr. Kubka 
hlásí), že medicína je VĚDOU a UMĚ-
NÍM. Smutné je, že realita v naší době 
je úplně jiná a dramaticky změnila 
situaci v lékařské vzdělanosti. Ne-
jenom že nepodporujeme lékaře, 
kteří se chtějí rozvíjet komplexně 
a rozvíjet zároveň své dovednosti 
všech smyslů a dalších schopností, ba 
dokonce máme tendenci je pomalu 
ale jistě z oficiální medicíny vytla-
čit a mnozí tak už bohužel učinili. 
Naše smyslové vnímání je čím dál 
více považováno za nevhodné, na 
mimosmyslové vnímání se díváme 
jako na něco, co hraničí se šarla-
tánstvím. Není tomu zas tak dávno, 
kdy se i v našich podmínkách léčilo 
pomocí vědy i umění. Umění starších 
kolegů se učili ti mladší. Docházelo 
k předávání vědomostí z generace 
na generaci. Týkalo se to zejména 
poslechu, pohmatu, poklepu, po-

hledu, předpisu tzv. magistraliter 
„léků na míru“, mobilizační techniky 
pohybového aparátu, atd. Pokud 
chce dnes mladý lékař rozvíjet něco 
z lékařského umění, bude se mu to 
dělat dost těžko. Je totiž systémem 
tlačený, aby co nejméně používal 
svého umění a držel se hlavně těch 
postupů, které jsou doporučené 
a vycházejí z velkých studií. Stává 
se běžným standardem, že namísto 
toho, aby od svého staršího kolegy 
či primáře postupně „nasával“ umění 
jeho léčby, dozvídá se spíš, kolik lidí 
má přijmout nebo propustit, jak má 
správně vypisovat papíry a různé 
množící se formuláře, kolik lidí musí 
vyšetřit na ambulanci, kolik článků 
má publikovat a jak má instruovat 
pacienty, aby se zúčastnili různých 
studií na léčiva a podobně. Na výuku 
v umění „není čas“ a mnohdy vlastně 
ani jako by nebyl potřeba – vždyť 
všechno se přece dá najít na inter-
netu, v knihách apod. Nejenom, že 
se reálně lékařské umění vytlačuje 
na okraj medicíny, ale i věda dostává 
jasné mantinely v podobě metodiky 
hodnocení efektivnosti léčby. Po-
kud někdo chce publikovat něco ze 
svých klinických závěrů a nevychází 
z metodiky EBM, nemá téměř žádnou 
šanci dostat se do „věhlasných data-
bází“, které JEDINĚ ukazují validní 
informace. Předpokládám, že přijde 
doba, kdy se ukáže, jak scestné ta-
kové smýšlení bylo. Je nepochybné, 
že koncept EBM má mnoho pozitiv-
ních stránek, které nelze přehlížet 
a v řadě oborů pomohl zkvalitnit 
léčbu a zlepšit jednotlivé postupy 
léčby (příkladem mohou být ob-
rovské úspěchy hematoonkologie). 

Problém ale nastává zejména tehdy, 
pokud nám někdo začíná vnucovat, 
že jenom koncept EBM je vhodný 
k posuzování efektu léčby a kdo se 
podle něj neřídí, léčí špatně. Tento 
koncept má však i nemálo úskalí, 
a na ty se často zapomíná, nebo se 
o nich raději ani vůbec nemluví. 
Metodika vychází nejčastěji z toho, že 
porovnává dvě stejné skupiny paci-
entů. Jedna skupina dostává nějakou 
účinnou látku, jiná skupina placebo. 
Toto porovnání se hodí zejména pro 
porovnávání účinnosti farmakolo-
gických přípravků. Pro postupy ma-
nuální, fyzikální či jiné léčby je tato 
metodika naprosto nevhodná. Umíte 
si snad představit, že by někdo cvičil 
stejný pohyb v rameni do horizontá-
ly pořád dokola, i když by pacient už 
dávno dal ruku výš? Je přece jasné, že 
každý den se s pacientem cvičí podle 
toho, jak vypadá jeho aktuální stav. 
Stejně tak je to i s akupunkturní léč-
bou. Každou další aplikaci přizpůso-
buji aktuálnímu stavu pacienta a tím 
dosáhnu nejlepšího výsledku. Pokud 
bych opakovaně aplikoval stejnou 
kombinaci bodů, je předpoklad, že 
v některých případech by to mohlo 
vést k úspěchu, ale v řadě případů 
bych efektu nedosáhl. Současná me-
todika EBM je bohužel schopna po-
krýt jenom jeden, nebo maximálně 
několik málo vstupů a jejich časovou 
souslednost a jiné okolnosti již vůbec 
nerespektuje. To je v naprostém roz-
poru nejenom s lékařským uměním, 
ale dokonce i se současnou špičko-
vou vědou v přírodních vědách. 

EBM nás v řadě případů vede 
k podporování průměrnosti a lékaři 
často pod vlivem studií EBM demoti-

MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH  
(EVIDENCE-BASED MEDICINE) V AKUPUNKTUŘE  
A PŘÍBUZNÝCH LÉKAŘSKÝCH OBORECH
XXIX. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae  
9. – 11. 6. 2017 Brno

MUDr. Peter Olšák 
Rehabilitační oddělení Fakultní nemocnice Olomouc 

Akupunkturní ambulance a rehabilitace Petr Konečný s.r.o., Mošnerova 3, Olomouc
peter.olsak@gmail.com
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vují pacienty v jejich vlastní iniciati-
vě v léčbě.  Je již běžným standardem, 
že lékař, který o určité metodě, která 
se používá, není prakticky vůbec 
informován. Odkazuje se na své 
teoretické znalosti velkých studií, 
které hledal jenom v tzv. „hodnověr-
ných“ databázích a na jejich základě 
posuzuje metodu, kterou sám nikdy 
nedělal. Neostýchá se o ni dokonce 
mluvit v médiích a vyvozovat jedno-
značné a často jednostranné závěry. 
I z nedávné historie máme mnoho 
dokumentovaných případů, kdy se 
lékaři stavěli proti určitým metodám 
léčby, které považovali za naprosto 
nevědecké, a tím pádem automaticky 

neúčinné. Dnes již jsou tyto metody 
běžnou součástí léčby a jejich efek-
tivnost se ukázala nemalá. Příkladem 
může být metoda Ludmily Mojžíšové, 
metoda sestry Kenny, akupunktura, 
různé rehabilitační a tradiční postu-
py. Namísto toho, abychom usilovali 
o co nejlepší schopnosti lékaře, jeho 
smyslů a dalších dovedností, které se 
v dnešní době rozvíjejí a jsou vesměs 
označované jako nadsmyslové vníma-
ní, tak zaměřujeme spoustu své ener-
gie na studium tzv. guidelines, neboli 
doporučených postupů a vnucujeme 
je ostatním, aby se jimi řídili. Protože 
pokud se jimi neřídíme, vystavujeme 
se nemalému riziku. Je to velká ško-

da. Měl jsem to štěstí ve svém životě 
vidět několik velmi dobrých lékařů, 
fyzioterapeutů a dalších lidí, kteří 
pacientům skutečně pomohli dostat 
se zdravotních problémů nejenom 
díky vědeckým znalostem, ale pře-
devším svým uměním. Přeji všem 
lékařům, kteří mají chuť co nejlépe 
léčit své pacienty, aby se nenechali 
zaslepit jednostranným nahlížením 
na možnosti léčby svých pacientů. 
Aby dokázali posuzovat jednotlivé 
metody léčby nejenom podle studií, 
které uvidí v databázích na internetu, 
ale i svým vlastním rozumem, dalšími 
znalostmi a schopnostmi.

Zpráva byla přednesena na XXIX. 
Congressus acupuncturae Bohemiae 
et Slovaciae v Brně, v hotelu Santon  
9.–11. 6. 2017 a pro uveřejnění v ča-
sopise autorem upravena.

Vážené kolegyně a kolegové,
předkládám vám zprávu o aktivi-

tách naší odborné společnosti za 
funkční období stávajícího výboru, 
které v tomto roce končí.

I. Historie České lékařské 
akupunkturistické 
společnosti ČLS JEP

Pro připomenutí naší dlouhé his-
torie a tradice, budovanou předcho-
zími generacemi nadšených lékařů 
akupunkturistů, se zmíním o něko-
lika zásadních datech naší historie.
•  V r. 1969 byl ustaven Celostátní 

výbor pro akupunkturu, od které-
ho datujeme vznik naší odborné 
společnosti. V tomto roce tedy 
existujeme 48 let.

•  R. 1975 – Česká komise akupunk-
tury při České fyziatrické společ-
nosti  

•  R. 1990 – ČLAS ČLS JEP – (v ČLS 
JEP máme č. 60 ze současných cca 
120 společností)

Aktivity ČLAS ČLS JEP ve 
funkčním období výboru 
2013–2017

II. Spolupořadatelství
Proběhl Kongres celostní medi-

cíny 2016 v Praze v paláci Žofín, 
což je jedna z nejkrásnějších budov 
v ČR. Kongres měl za cíl uskutečnit 
na jednom místě setkání lékařských 
společností z oblasti celostní (ne-
konvenční) medicíny – akupunk-
turistů, homeopatů, antropozofů 
a psychosomatiků. Zásadním způso-
bem k organizaci kongresu přispěla 

k oční klinika Gemini pod vedením 
prim. MUDr. Pavla Stodůlky, PhD. 
Na odborné náplni se podílely z naší 
akup. společnosti MUDr. V. Dolejšo-
vá a MUDr. J. Wankatová.

III. Kurzy
Katedra akupunktury a tra-

diční medicíny při IPVZ Praha, 
vedoucím katedry je prof. MUDr. 
Ing. Petr Fiala. Pořádá základní kur-
zy akupunktury pro lékaře, jejichž 
délka a náplň odpovídá podobným 
kurzům v EU i USA. Při vzdělávání 
spolupracují lékaři naší společnosti: 
dr. Jelšík, dr. Chvála, dr. Šos, dr. Blá-
hová, dr. Komárková, dr. Dolejšová.

Národní centrum ošetřovatel-
ství a nelékařských zdravotnic-
kých oborů Brno. Zde probíhaly 
rovněž základní kurzy akupunktury, 
vedoucím kurzů byl MUDr. Milan 
Kantorek, poslední kurz proběhl 
v r. 2014. MUDr. Kantorek ukončil 
svou školitelskou činnost, další kurzy 
zatím v Brně nejsou organizovány. 
V Brně dále přednášeli MUDR. La-
dislav Fildán, MUDr. Helena Čutová 
a MUDr. Zuzana Vančuříková.

Kurzy akupunktury a TČM 
Hradec Králové, školitel MUDr. 
Michal Strnad

EAV 
Dr. Dolejšová a Dr. Wankatová  

pořádají 1× ročně základní kurz, 2× 
ročně víkendový kurz pro pokročilé 
s konkrétní tématikou.

IV. Semináře Lékařský dům 
Praha v období 2013–2017
Výbor ČLAS se snaží pokračovat 
v dlouholeté tradici pravidelných 
odborných seminářů, které pořádá 
vždy na jaře a na podzim. Hlavní 

účel je odborný, ale nezanedbatelný 
přínos mají tyto semináře na udržo-
vání života naší odborné společnosti. 
V roce, kdy pořádáme kongres, je 
seminář jedenkrát.

2013
(jaro 2013 – kongres Znojmo)
1. Psychické problémy „všedního 

dne“ a možnosti jejich ovlivnění 
akupunkturou

2014
2. Onemocnění dýchacího systému  
(u příležitosti 45. výročí založení  

lékařské akupunkturistické společ-
nosti v Československu)

3. Urologická onemocnění

2015
4. Pediatrie (psychiatrická, alergo-

logická, imunologická a vakcinolo-
gická problematika, výživa, akupunk-
tura a TČM v dětském věku)

5. Některá neurologická onemoc-
nění, současné trendy v diagnostice 
a léčbě (u příležitosti významného 
životního jubilea doc. MUDr. Fran-
tiška Páry, CSc., čestného předsedy 
ČLAS ČLS JEP)

2016
6. Alergie a zátěže životního pro-

středí, možnosti akupunktury (u pří-
ležitosti významného životního jubi-
lea MUDr. Jany Wankatové)

7. Onemocnění pohybového apa-
rátu I. část

2017
XXIX. Congressus acupuncturae 

Bohemiae et Slovaciae (červen, 
Brno)

8. Onemocnění pohybového apará-
tu II. část (Bolesti zad. Jak se v nich 
vyznat a zvolit vhodnou akupunk-
turní léčbu)

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ AKUPUNKTURISTICKÁ  
SPOLEČNOST ČLS JEP V OBDOBÍ 2013–2017 
XXIX. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae  
9. – 11. 6. 2017 Brno

MUDr. Ladislav Fildán 
Ordinace léčby bolesti a akupunktury, Brno 

info@fildan.cz

zprávy z uskutečněných akcí



Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 4 | 2017 2524 Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 4 | 2017

V. Vývoj členské základny:

2013 – 492 členů
2017 – 518 členů – nejvíce nových 
členů získává prof. MUDr. Ing. Fiala 
na kurzech akupunktury na IPVZ. 
Zde je naděje postupného omlazení 
členské základny. Dochází k pozvol-
ná generační obměně – zatím ale 
spíše negativním směrem, naše spo-
lečnost stárne, protože nejvíce členů 
je věku od 50 let. Přijímáme kolem 20 
nových mladších členů ročně.

K 9. 11. 2016 518 členů (v r. 2015 – 
488 členů
Přírůstek +57 členů od r. 2013. Nad 
60 let od r. 2009 (141) přibylo 117 
členů. Velmi malý je počet členů do 
50 let – 139 (2013 – 106).

Čestní zahraniční členové 
ČLAS: 
Dr. K. Wertmann (Rakousko, 1996), 
Dr. Y. Rouxeville (Francie, 1998), 
Dr. O. Mastalier (Německo, 2001), 
Dr. J. Gleditsch (Německo, 2003), 
Dr. F. Beyens (Belgie, 2005)

Ze Slovenské republiky jsou 
čestnými členy ČLAS: 
doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD., 
MUDr. Milan Mocik, MUDr. Ondrej 
Bangha, MUDr. Thedor Rosinský, 
CSc., MUDr. Alena Ondrejkovičová,-
PhD, MUDr. Vladimír Balogh, MUDr. 
Rastislav Korman, MUDr. Gabriel 
Petrovics

VI. Aktivity našich členů 
-zejména na mezinárodních 
akcích (bez titulů)
•  Kniha – P. Fiala, Akupunktura 

ve 21. století, Mladá fronta 2016, 
monografie 544 stran, v přípravě 
je 2. rozšířené vydání na podzim 
2017. První vydání bylo rychle 
rozebráno.

•  ICMART 2013 Vídeň (ICMART je 
nadnárodní organizace lékařských 
akup. společností z celého světa)

•  Poster – Filípek
•  2013 – Konference American 

Acup.Med.Ass. Baltimore, USA – 
Fiala

•  ICMART 2015 Bali
•  Přednášky – Fiala, Fildán
•  Poster – Čutová, Daňhová
•  2015 – XXX. Congress of Hungari-

an Medical Acup. Society
•  Přednáška – Fildán
•  ICMART 2016 Sofie
•  Přednášky – Fildán
•  Poster – Saidová, Kalinová
•  ICMART 2017 Mexico City
•  Přednášky – Čutová, Daňhová, 

Fiala
•  2017 – XXXII. Congress of Hunga-

rian Medical Acupuncture Society, 
Pécs

• Přednáška – Fildán

VII. Činnost výboru ČLAS ve 
volebním období 2013–2017 

Volební období je podle stanov ČLS 
JEP 4leté.

Výbor ČLAS pracoval v tomto 
složení:
•  MUDr. Ladislav Fildán  

předseda
•  Prim. MUDr. Milan Stránecký 

vědecký sekretář
•  MUDr. František Filípek 

místopředseda
•  MUDr. Zuzana Vančuříková 

pokladník
•  MUDr. Michal Strnad  

člen – odstoupil III/2015
•  MUDr. Daniela Bláhová  

(kooptována V/2015) – člen
•  MUDr. Vladímíra Brychtová  

člen
•  MUDr. Lenka Kalinová  

člen (vedení členské evidence)
•  MUDr. Helena Čutová  

člen 
•  MUDr. Petr Sedláček  

člen, vedoucí redaktor časopisu

Revizní komise:
•  MUDr. Ivan Vondřich  

předseda
•  MUDr. Ludmila Kohoutová
•  MUDr. Pavel Prokeš 

Volby proběhly korespondenčním, 
osvědčeným způsobem, protože na 
odborných akcích se schází jen ko-
lem 100 účastníků. Ani v korespon-
denčních volbách však není aktivita 
našich členů větší, účastní se jen 
kolem 120 členů. Pro následují volby 
na podzim t.r. budou vyzkoušeny 
elektronické volby organizované 
ČLS JEP. 

Počet členů výboru byl snížen z pů-
vodních 15 na současných 9 členů 
– v souvislosti s poklesem členské 
základny a malém zájmu členů pra-
covat ve výboru společnosti.

Sekce pro studium diagnostiky 
a terapie v akupunktuře a přidru-
žených technikách. Historicky tuto 
sekci formálně udržujeme, ale nevy-
víjíme v této sekci činnost. Bylo by 
vhodné tuto sekci zaktivizovat, pro-
tože výzkum v akupunktuře je velmi 
žádoucí. Toto čeká na mladší kolegy.

VIII. Vzdělávání 
v akupunktuře

Zájemci mohou absolvovat výše 
uvedené základní kurzy a dále si 
rozšiřovat vzdělání na kurzech pro 
pokročilé, které jsou pořádány ne-
pravidelně.

Atestace z akupunktury – 
Slovenská republika
Zájemci z ČR mohou absolvovat 
atestaci z akupunktury na Sloven-
sku. ČLAS tuto atestaci uznává. Jaké 
bude její uznání v rámci ČR zatím 
není jasné.

IX. Bulletin Acupunctura 
Bohemo Slovaca

Bulletin je důkazem vynikající 
vzájemné spolupráce odborných 
společností akupunktury ČR a SR. 
V tomto roce vychází již 27. ročník 
(včetně 3 ročníků Československá 
akupunktura). Je vydáván 4× ročně 
– 2–3× v ČR a  1–2× v SR, výjimečně 
jako dvojčíslí nebo jako sborník ab-
strakt kongresu.

Redakční rada pracovala ve složení: 
vedoucí redaktor: MUDr. Petr Sedlá-
ček, zástupce a vedoucí slovenské 
části: MUDr. Alena Ondrejkovičo-
vá, PhD. Zajištění distribuce v ČR 
a finance: MUDr. Ladislav Fildán. 
Kvalita časopisu je již vcelku na 
dobré úrovni, významným zdrojem 

původních prací jsou atestační práce 
ze Slovenska, přednášky z kongresů 
a seminářů.

X. Webové stránky ČLAS – 
www.akupunktura.cz

Inovace stránek, nové rubriky a je-
jich vedení – MUDr. Ladislav Fildán, 
MUDr. Ivan Vondřich – komunikace 
s veřejností. Možnost on-line přihla-
šování na odborné akce společnosti. 
Dlouhodobě chybí mapa pracovišť 
akupunktury.

XI. Spolupráce s ČLS JEP
S výjimkou velmi kontroverzního 

rozhodnutí předsednictva ČLS – zru-
šit sekci EAV při ČLAS a nepodepsat 
dohodu o spolupráci ČLAS a Spo-
ločnosti akupunktúry Slovenskej 
lekárskej spoločnosti (SA SLS) při 
vydávání bulletinu Acupunctura Bo-
hemo Slovaca – byla po celou dobu 
existence ČLAS velmi dobrá.

V posledních měsících problémy 
v souvislosti s nesouhlasem ČLK 
a ČLS JEP se zřízením kliniky TČM ve 
FN v Hradci Králové, které se částeč-
ně odrážejí i na naši společnost, např. 
komplikovanějším schvalováním 
kreditů za vzdělávání na seminářích 
a kongresech a neschválením návrhů 
na ocenění medailí za zásluhy ČLS 
JEP, které bylo poprvé v historii. 
Předtím byly všechny naše návrhy 
realizovány. Naše společnost přitom 
zastává stejné odmítavé stanovisko 
vůči zaměstnávání čínských pracov-
níků TČM ve FN Hradec Králové, 
protože tím dochází k prolomení 
Zákona o pracovních ve zdravotnic-
tví. Máme dlouhodobě možnost bez-
platného využívání sálu Lékařského 
domu k odborným akcím s našimi 
i zahraničními lektory. Spolupráce 
se všemi odbory ČLS JEP je výborná, 
jmenovitě s ekonomický oddělením, 
členskou evidencí, sekretariátem 
a hospodářsko-technickou správou. 
Poslední měsíce pro nás ČLS JEP za-
jišťuje i rozesílání informací pomocí 
e-mailů našim členům.

XII. Spolupráce s ČLK
Vzhledem ke značně odmítavému 

stanovisku prezidenta ČLK MUDr. 
Milana Kubka k TČM a vůbec všem 
nekonvenčním metodám prezento-
vanému na jaře 2017 v médiích jsme 
požádali ČLK o možnost vystoupení 
před Vědeckou radou ČLK. Byli jsme 

pozváni dne 17. 9. 2015 společně 
s doc. MUDr. Františkem Páru, CSc.

Vědecké radě jsme představili 
historii a současnost lékařské aku-
punktury v ČR. Srovnání zejména  
se Slovenskem a situací v EU a ve svě-
tě. Na závěr jsme VR dali ubezpečení, 
že lékaři-akupunkturisté postupují 
lege artis, hájí postoje ČLS JEP a ČLK, 
že podporujeme odmítavé stanovis-
ko k cizím pracovníkům TČM a dali 
jsme ke zvážení návrh na zřízení 
oboru akupunktura. Vědecká rada 
vzala naše vystoupení na vědomí, 
žádný závěr nevydala.

XIII. Spolupráce s ICMART 
(International Council of 
Medical Acupuncture and 
Related Techniques) 
•  Založen 1983 a československá 

akupunktura byla jedním ze zaklá-
dajících členů.

•  Sdružuje 85 lékařských společnos-
tí akupunktury a dále se potupně 
rozrůstá

•  45 zemí (34 z Evropy)
•  35 000 lékařů (v EU praktikuje 

akup. 80 000 lidí)
•  ICMART podporuje mezinárodní 

západní kvalitativní standardy lé-
kařské akupunktury ve výuce, pro-
vádění a výzkumu podle principů 
konvenční medicíny s ohledem 
na tradiční kořeny akupunktury 
a adaptaci jejich esence do moder-
ních vědeckých poznatků

Standardní úroveň spolupráce – 
předseda ČLAS se účastní General 
Assembly u příležitostí kongresů – 
vždy co 2 roky se volí nový prezident 
a obměňuje se část výboru. ČLAS 
je povinna platit 4 % z členských 
příspěvků do pokladny ICMART. 
ICMART je neoficiálním partnerem 
WHO, za 2 roky by mohl být oficiál-
ním partnerem. Bude se standardi-
zovat vzdělávání. 

XIV. Spolupráce  
se Slovenskou společnosti 
akupunktury Slovenskej 
lekárskej spoločnosti

Rozdělení republiky v r. 2003 – bez 
zásadního vlivu na spolupráci. Spo-
lupráce je vynikající. Největší měrou 
se na spolupráci podílí MUDr. Alena 
Ondrejkovičová, PhD, hlavní odbor-
ní pro akupunkturu SR.
Hlavní oblasti spolupráce:

•  Bulletin Acupunctura Bohemo 
Slovaca

•  Společné kongresy – 1× za 2 roky
•  Výměna lektorů
•  Atestace v oboru akupunktura –

platná v SR

XV. ČLAS a legislativa
Akupunktura v ČR je zatím zakot-

vena v naší legislativě jen ve Věstníku 
MZ ČSR 1981 – Postup při provádění 
akupunktury – kde je pro nás zásadní 
definice akupunktury – akupunk-
tura je metodou léčebně preven-
tivní péče. Tedy jako metoda léčeb-
ně preventivní péče patří do rukou 
lékařů se vzděláním v akupunktuře 
a nikoliv jiným zdravotnickým nebo 
nezdravotnickým pracovníkům.

Snaha o prosazení legislativního za-
kotvení akupunktury a nekonvenční 
medicíny probíhá neúspěšně mnoho 
roků. Hlavní tíha jednání ležela na dr. 
Dolejšové a dr. Wankatové. Nepoda-
řilo se prosadit akupunktury (i ost. 
metody nekonvenční medicíny) na 
vyšší úroveň zdravotnické legislativy.

Ke konci funkčního období Posla-
necké sněmovny prof. R. Vyzula pro-
sadil do zákona odbornost terapeut 
a specialista TČM. A to přes značný 
odpor ČLK a ČLS JEP. Rovněž ČLAS 
s tímto doplňkem zákona nesouhlasí 
zejména proto, že prolamuje Zákon 
a pracovních ve zdravotnictví. 

XVI. Ocenění a pocty  
(2013–2017)

2014 –slavnostní seminář k 45.
výročí založení ČLAS
Čestná medaile ČLS JEP:
MUDr. Věra Dolejšová
MUDr. Ing. Petr Fiala
MUDr. Anna Loskotová

Čestné členství ČLAS ČLS JEP:
MUDr. Miroslav Holub
MUDr. Milan Kantorek
MUDr. Petr Sedláček

Kongres Zvolen 2015 
Strieborná medaila Slovenskej le-
kárskej spoločnosti
MUDr. L. Fildán

Bronzová medaila Slovenskej lekár-
skej spoločnosti
MUDr. V. Dolejšová
MUDr. P. Sedláček

Muži  Ženy MUDr.   do 30  do 40  do 50  do 60  nad 60

209 309 514 1 43 94 122 258

zprávy z uskutečněných akcí
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Pozdravný list SSA SLS k významné-
mu živ. jubileu
doc. MUDr. F. Pára, CSc.

Seminář Praha 2016 
MUDr. Jana Wankatová – čestná me-
daile ČLS  JEP

I. Šmiralov deň nov. 2016 
Pocta doc. Šmiralu
doc. F. Pára, CSc. a doc. D. Jandová

Bronzová medaila SLS
MUDr. Bendová  a MUDr. Wankatová   

Kongres Brno 2017
Předsednictvo ČLS JEP neschválilo 
naše návrhy na udělení medaile 
Za zásluhy 2 našim a 2 slovenským 
členům. Proto jsem navrhnul po 
vzoru slovenských kolegů Plaketu za 
vynikající přínos na poli akupunk-
tury MUDr. Milady Barešové a MUDr. 
Richarda Umlaufa CSc.

Plaketu na kongrese obdrželi:
ČR  
MUDr. František Filípek 
MUDr. Václav Vydra 
MUDr. Ladislav Fildán 
MUDr. Milan Stránecký

SR  
MUDr. Ondrej Bangha 
MUDr. Teodor Rosinský 

Čestné členství ČLAS ČLS JEP obdr-
žely:
MUDr. Lenka Kalinová 
MUDr. Ludmila Kohoutová

Seminář XI/2017 Praha
Plaketu za vynikající přínos na poli 
akupunktury obdržely:
doc. MUDr. Dobroslava Jandová 
MUDr. Anna Loskotová, Ph.D.
 

Závěrem:
Čestným předsedou ČLAS je  
doc. MUDr. František Pára, CSc. 

Emeritní místopředsedkyní ČLAS je 
MUDr. Milada Barešová
 

Ale vono se vlastně neví,  
co to ta akupunktura je.

Ale to já mám rád, když se něco 
neví, a vono to funguje tisíce let. 
Horší je, když se něco ví úplně 
přesně, ale vono to nefunguje.

Jan Werich

zprávy z uskutečněných akcí zprávy z uskutečněných akcí

25 LET KLINIKY KOMPLEXNÍ REHABILITACE 
MUDr. JIŘÍHO MARKA – MONÁDA

Pět let od poslední konference 
uplynulo jako voda a máme zde 
čtvrtstoletí od založení Kliniky 
komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího 
Marka – Monada. 

Při této příležitosti se konala 27. 
října letošního roku Mezioborová 
konference s mezinárodní účastí na 
téma „komplexní přístup k rehabi-
litaci dítěte“, a to pod záštitou Spo-
lečnosti pro rehabilitační a fyzikální 
medicínu ČLS. Odborným garantem 
konference byl as. MUDr. Jan Vacek, 
Ph.D., z Rehabilitační kliniky 3. LF 
UK a FNKV Praha.

Konferenci zahájila dcera, žákyně 
a pokračovatelka pana primáře Jiřího 
Marka, současná majitelka Monady, 
Dr. Kateřina Marková. Po ní konfe-
renci ještě pozdravila za výbor naší 

společnosti (ČLAS ČLS JEP) MUDr. 
Daniela Bláhová a dále radní pro 
zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy 
Ing Radek Lacko. Zahajovací před-
nášku pronesl odborný garant kon-
ference as. MUDr. Jan Vacek, Ph.D.

Po přestávce pak následoval první 
blok přednášek. Jako první mluvil 
syn zakladatele kliniky a bratr její 
současné majitelky, Prof. MUDr. Jan 
Marek, Ph,D, FESC., z Great Ormond 
Street Hospital v Londýně. Ve své 
přednášce se věnoval prenatální 
diagnostice srdce.

Myslím si, že pan primář Marek 
(kromě mnoha dalších aktivit spolu 
s MUDr. Jiřím Soukupem mladším 
zakladatel a první šéfredaktor naše-
ho časopisu) by měl ze svých dětí 
určitě radost.

Během celého dne zaznělo množ-
ství zajímavých sdělení, nelze všech-
na ani vyjmenovat. Odkazuji na ob-
sáhlý výpravný Sborník přednášek. 
V jeho úvodu mě zaujala citace z díla 
Ludvíka Aškenazyho Černá bedýnka:

„Jsem tady dobře?
Narodil jsem se u slušných lidí?

Ve slušném století?
Nevedu náhodou válku?
Je tady zrušeno otroctví“

Mám správnou barvu kůže?
Vhodný původ?
Smím dýchat?
Tak děkuji.“

Petr Sedláček
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KONGRES INTEGRATIVNÍ – CELOSTNÍ MEDICÍNY 2017

13. října letošního roku se v hotelu 
Pyramida v Praze konal druhý ročník 
Kongresu integrativní medicíny. Na 
tom, že je zde tato vznikající tradice, 
má určitě největší zásluhu tým léka-
řek a lékařů v čele s MUDr. Věrou Do-
lejšovou. Ti všichni se snaží propojit 
klasickou vědeckou medicínu a další 
metody, tzv. integrativní medicíny 
do jednoho celku výhodného jak 
pro pacienta, tak pro lékaře, který se 
lépe orientuje v problematice obtíží 
nemocného.

Cesta poznání je velmi náročná 
a pro všechny, kteří si ji zvolili, zna-
mená stovky hodin náročného studia 
a práce s pacienty. Odměnou jim ale 
je radost z práce a mnoho vyléčených 
pacientů.

Řada lékařů přednáší na našich 
i zahraničních kongresech a sympo-
ziích a jejich práce jsou vždy vysoce 
hodnoceny. V ČR je ale uznání v širší 
lékařské veřejnosti naprosto nedo-
statečné. Proto je nutné jednat na 
mnoha úrovních včetně Parlamen-
tu České republiky a Evropského 
parlamentu, a proto v roce 2003 
vzniklo Sdružení lékařů a terapeutů 
využívajících metod nekonvenční 
medicíny, nyní přejmenované na 
Českou lékařskou společnost inte-
grativní medicíny, jejíž předsedkyní 
je dr. Věra Dolejšová. V rámci Evropy 
je pak zastřešující organizace Evrop-
ská rada pro pluralitu v medicíně 
– European Council of Doctors for 
Plurality in Medicine (ECPM), která 
t. č. sdružuje 57000 lékařů v zemích 
EU. Všechny tyto lékařské společnos-
ti dbají na to, aby probíhalo řádné 
školení, zakončené zkouškami, které 

se koordinuje na mezinárodní úrov-
ni. Lékaři také publikují své práce 
a průběžně se doškolují a předávají 
si své zkušenosti, tak jak je to obvyklé 
i v klasické medicíně. 

První Kongres celostní medicíny se 
konal v říjnu 2016. Tam měla MUDr. 
Věra Dolejšová úvodní přednášku 
„Obstojí CAM (Complementary and 
Alternative Medicine) v době EBM?

Kongres byl mezinárodní, před-
nášeli také němečtí kolegové dr. 
Alexander Rossmann a dr. Uwe 
Uellendahl.

Druhý ročník kongresu se konal 
v říjnu letošního roku, tentokrát pod 
názvem Kongres integrované medi-
cíny a pod záštitou Jiřího Voseckého, 
senátora Parlamentu České repub-
liky, zastoupeného Ing. P. Hejmou 
a Ing. M. Růžičky, radního hlavního 
města Prahy, předsedu zdravotního 
výboru Hl. m. Prahy. Opět vysokou 
odbornou úroveň zaručovala vědec-
ká rada kongresu, kterou tvořili mj. 
kromě již uvedené MUDr. Dolejšové 
její sestra MUDr. Wankatová, MUDr. 
Ladislav Fildán, předseda České lé-
kařské akupunkturistické společnos-
ti, MUDr. Stodůlková a primář MUDr. 
Pavel Stodůlka, Ph.D. z pořádající 
oční kliniky Gemini a další. 

Úvodní hodinovou přednášku 
měl zahraniční host – dr. Sterner 
z německé antroposofické nemoc-
nice Klinikum Niederlausitz. Mluvil 
mimo jiné o přátelském prostředí 
na klinice, individuálním přístupu 
k pacientovi a samozřejmě o Rudolfu 
Steinerovi a Carlu Gustavu Jungovi. 
Několik myšlenek z jeho přednáš-

ky: Komplementarita v medicíně 
má svůj původ v polaritě člověka. 
Komplementarita se nevztahuje na 
medicínu, nýbrž na pacienta. A ně-
kolik definic zdraví: Zdraví je stav 
dokonalého tělesného, duševního 
a sociálního blaha, nikoli jen chy-
bění nemoci či postižení – WHO 
(Světová zdravotnická organizace). 
Zdraví znamená pracovat a milovat 
– Sigmund Freud. Zdraví nechápu 
jako stav, kdy je člověk prost neduhů, 
nýbrž jako sílu, která s nimi dokáže 
žít – Johann Wolfgang von Goethe. 

Primářka Anna Loskotová přednes-
la práci: Popáleninové trauma z po-
hledu funkční patologie a celostní 
medicíny. K tomu uvádíme zvlášť 
komentář doc. MUDr. Dobroslavy 
Jandové, bývalé přednostky Kliniky 
rehabilitačního lékařství 3. lékařské 
fakulty UK a Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady.

Z dalších přednášek bych uve-
dl obě z kliniky Gemini manželů 
Stodůlkových: Léčba suchého oka 
homeopatiky a akupunkturou, no-
vátorskou Třídimenzionální aku-
punktura MUDr. Jany Stodůlkové 
a přednášku obou sester, MUDr. 
Dolejšové a MUDr. Wankatové o neu-
věřitelných výsledcích léčby celostní 
medicínou u pacientů po těžkém po-
škození mozku ve stavu coma vigile, 
kteří byli prakticky bez šance, bez 
efektu klasické léčby s velmi špatnou 
prognózou.

Určitě byla založena výborná tradi-
ce a můžeme se těšit na třetí ročník.

Petr Sedláček (s díky za korekturu 
MUDr. Věře Dolejšové)
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BLAHOPŘÁNÍ  
PRIM. MUDr. ANNĚ LOSKOTOVÉ

Protože včera odpoledne završila 
Anny 9 let nesmírně náročné klinic-
ké praxe spojené s výzkumem a při 
plné pracovní zátěži úspěšně absol-
vovala všechny náročné zkoušky 
v doktorandském studiu. 

Dne 18. 10. 2017 úspěšně slo-
žila  státní doktorskou zkoušku 
v oboru chirurgie doktorandka 
Kliniky popálenin a rekonstrukční 
chirurgie Fakultní nemocnice a Lé-
kařské fakulty Masarykovy Univer-
zity v Brně MUDr. Anny Loskotová. 
Zkušební komisi jmenoval rektor 
MU Brno, komisi předsedal prof. 
MUDr. Ivan Čapov, CSc., členové 
zkušební komise v abecedním pořa-
dí byli: prof. MUDr. Jan Černý, CSc., 
doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., 
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc., doc. 

MUDr. Petr Němec, CSc., prof. MUDr. 
Jiří Veselý, CSc. Školitelem byl prof. 
MUDr. Pavel Brychta, CSc.

Následovala obhajoba disertační 
práce doktorandky MUDr. Anny 
Loskotové na téma: „Sekundární 
funkční lymfedém u popáleni-
nového traumatu a jeho terapeu-
tické ovlivnění: Myofasciální ma-
nuální lymfodrenáž (M-MLD).“

Stanovisko k disertační práci vy-
pracoval: prof. MUDr. Pavel Brychta, 
CSc., oponenti byli tři: doc. MUDr. 
Dobroslava Jandová (3. LF UK a FN 
KV Praha, KRL), doc. MUDr. Leo 
Klein, CSc., Chirurgická klinika FN 
Hradec Králové, Oddělení plastické 
chirurgie a popálenin, doc. MUDr. 
Jiří Vokurka, CSc., Chirurgická klini-
ka FN Brno-Bohunice Surgal Clinic 
Brno.

MUDr. Anny Loskotová úspěšně 
před komisí obhájila disertační 
práci, bude promována a stala se 
nositelem vědecké hodnosti Ph.D., 
titul oprávněně může od dne 18. 10. 
2017 používat. 

Slovy nelze popsat kolik úsilí, vol-
ného času, studia a invence MUDr. 
Anny Loskotová do doktorandského 
studia a disertační práce vložila a jak 
precizně disertační práci sepsala, 
výsledky úžasných klinických efektů 
zvláště ve věkové kategorii kojenců 
(nejvíce pacientů byly děti ve věku  
kolem l. roku života) s těžším popá-
leninovým traumatem doložila mi-
mořádně zdařilou fotodokumentací. 
Zaslouží si náš obdiv a  gratulace.

doc. MUDr. Dobroslava Jandová, Dr.h.c. 
Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV Praha 

dobroslava.jandova@seznam.cz

JUBILANT MUDr. RADOMÍR RŮŽIČKA, CSc.

Jeden z nestorů česko-slovenské 
akupunktury, MUDr. Radomír Rů-
žička, CSc., oslavil v únoru letošního 
roku své 85. narozeniny, což už bylo 
uveřejněno začátkem roku v pravi-
delném přehledu jubilantů. Z jeho 
zajímavého a bohatého životního 
běhu vyjímám:

Již na měšťanské škole dostal od 
rodičů mikroskop, skalpel a knížku 
Mladý biolog od profesora Herčíka. 
Podle ní dělal pokusy a také pitvu 
uhynulého psa. S kamarády navště-
voval pitvy prováděné policejním 
lékařem.

Během studia na lékařské fakultě 
UP v Olomouci od prvního ročníku 
pracoval jako demonstrátor na ústa-
vu lékařské fysiky a biologie. Zají-
maly ho zejména pokusy na krysách 
o vlivu záření na rakovinu. 

Po 1. rigorózu pracoval na chi-
rurgické klinice prof. Rapanta jako 
demonstrátor, později jako pomoc-
ná vědecká síla. Od malých výkonů 
dospěl k asistenci při operacích 
a konečně k operacím. Již v době stu-
dií se zúčastnil studentské vědecké 
konference prací:  Získaná esofago-
bronchiální píštěl. 

Po promoci nastoupil do nemoc-
nice v Trenčianských Teplicích. 
Nejprve na ORL ambulanci, později 
na dětském oddělení a prodělal 

kolečko na interně a gynekologii 
– porodnici. Zde přednášel různá 
témata na seminářích lékařů a podle 
zahraniční literatury se také snažil 
o chemickou diagnostiku zhoub-
ných nádorů z moče. Dále např. 
diagnostikoval porcelánové srdce, 
které pak pitva potvrdila. Také měl 
možnost (vzhledem k dřívější práci 
na chirurgické klinice v Olomouci) 
provést portosplenografii.

V roce 1957 vyhrál konkurs na 
železničního lékaře u Střední dráhy 
v Olomouci.

Nemocný otec, který využíval kro-
mě klasické medicíny i alternativní 
medicínu, našel jednou v novinách 
zprávu o akupunktuře. To se MUDr. 
Růžičkovi stalo osudem. Hledal 
všemožné články a literaturu o ní. 
Podařilo se mu sehnat starou fran-
couzskou literaturu z roku 1921 
od dr. Gouxe a od roku 1957 začal 
akupunkturu jako samouk studovat 
a aplikovat. Nejprve na otci, později 
na ostatních členech rodiny a poslé-
ze s úspěchem i u svých pacientů. 
Dalším jeho literárním učitelem byl 
dr. Bachmann.

Avšak nejvíce mu pomohl radami 
profesor dr. Vogralik, se kterým byl 
od roku 1961 v písemném styku.

Začátkem 60. let navázal styky s dr. 
Richardem Umlaufem. S ním, spolu 
s dr. Kajdošem, Rosinou, Rosinským, 
Vanžurou a Volákem, založili první 
přípravný výbor akupunkturis-
tické společnosti, tenkrát kabinet 
akupunktury a pořádali pravidelné 
celostátní semináře akupunkturistů. 
Zprvu v Ružomberku, kde dr. Umlauf 
působil ve vojenské nemocnici.

Z tohoto kabinetu se později stala 
lékařská společnost akupunktury, 
jako sekce Purkyňovy lékařské spo-
lečnosti. V jejím výboru dlouhá léta 
dr. Růžička působil a za svou práci 
obdržel 2× čestné uznání.

Několikaleté zkušenosti a výsledky 
z ORL prezentoval v roce 1969 na 2. 
celosvětové konferenci akupunk-
tury v Paříži (Akupunktura v léčbě 
poruch sluchu, tinitu a Méniérovy 

choroby). Byla to zřejmě první práce 
u těchto onemocnění. Zde se sezná-
mil s významnými akupunkturisty, 
jako von Leitnerem, dr. Schmidtem 
a zejména s prof. dr. Bischkem, 
u něhož ve Vídni později také krátce 
působil. 

V 60. letech vytvořil skupinu nad-
šenců pro akupunkturu z lékařů, ky-
bernetiků a elektroinženýrů. Začali 
provádět akupunkturu a zejména 
její propagaci přednáškami na lékař-
ských seminářích.

Z Paříže dovezl poznatky o detekto-
ru akupunkturních bodů a přístroje 
na jejich detekci se podařilo zhotovit 
a vybavit jimi celou skupinu. Chtěli 
vědecky ověřovat  účinky akupunk-
tury. Jako odpovědný řešitel, spolu 
s doc. I. Šalanským, obhájil 3 práce 
v rámci státních výzkumných úkolů, 
týkající se detekce a elektrické cha-
rakteristiky kůže a akupunkturních 
bodů.

Elektrometrických vyšetření plně 
využíval v praxi. Zejména jako lodní 
lékař v diagnostice a léčbě námoř-
níků. Zde hlavně měřil elektrické 
hodnoty bodů podle Akabaneho 
a určoval harmonii energie u paci-
entů během časového posunu, což 
se velmi osvědčilo v diagnostice 
vegetativních poruch. Užíval aku-
punkturu zejména v tlumení bolesti 
při úrazech, na lodi úspěšně provedl 
komplikovanou břišní operaci s aku-
punkturní analgesií.

Své zkušeností s ní prezentoval na 
celé řadě tuzemských i zahraničních 
kongresů a sympozií. Přednesl nej-
méně na 100 přednášek na různých 
konferencích a to z nejrůznějších 
oborů. Byl pozván na kongres do 
Budapešti, dále se zúčastnil kon-
gresu v Sofiii a Bukurešti, semináře 
v Oděse.

S prof. Jezdinským (ještě v době 
asistentské práce na farmakologii 
v Olomouci)a prof. ing. Hálkem apli-
kovali akupunkturu a laseropunktu-
ru u uměle vyvolaného zánětu tlapek 
pokusných krys a srovnávali jejich 
analgetický efekt. Výsledky přednesl 

společenská rubrika
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na kongresu akupunkturistů ve Vati-
kánu a v Baltimoru.

V průběhu 60. a 70. let byla vytvo-
řena v Olomouci skupina nadšenců 
pro akupunkturu – zejména prof. 
Šoch, dr. Beran, dr. Jandová, ing. 
Janča, dr. Růžička. Pořádali kursy 
akupunktury a hlavně semináře ve 
Velkých Losinách, na nichž pravidel-
ně přenášel a předsedal jednáním.

V rámci spolupráce s katedrou 
optiky a jemné mechaniky fakulty 
přírodních věd UP začal pracovat 
s lasery. Vedle akupunkturního lase-
ru (snad prvního v Československu) 
i s tzv. velkými. Zprvu v léčbě chro-
nických vředů a dekubitů, později 
používal laser k běžné akupunktuře. 
I z tohoto oboru vznikla publikace 
v odborném časopise a přednášky.

Zájem o experimentální práci ho 
vedl k myšlence objasnit průběh 
vnitřních akupunkturních drah. 
Proto při operacích a zejména pak na 
sekčním materiálu měřil impedanci 
žaludeční sliznice. Zjistil na ní místa 
s odlišnou impedancí, podobně jako 
tomu bylo na povrchu těla. Bylo za-
jímavé, že výskyt vředové choroby 
žaludku a duodena byl právě na 
těchto místech. Spojení s laserote-
rapií využil i v tomto případě a ve 
spolupráci s gastroenterology léčil 
vředovou chorobu laserem endo-
skopicky. Zkušeností pak využil při 
obhajobě kandidátské práce a v řadě 
přednášek.

Jako první u nás použil akupunk-
turu v léčbě DMO. Mediální ohlas na 
kladné výsledky vyvolal velký zájem 
o tuto léčbu. Vedle článků v časopi-
sech natočil o akupunktuře také řadu 
rozhlasových a televizních pořadů. 
Byl členem první skupiny lékařů, 
vyslané tehdejším MZ do Vietnamu. 
Stáž absolvoval spolu s prof. dr. Jan-
dou a dr. Barešovou.

Díky dobrému vztahu s vedením 
železničního zdravotnictví a jeho po-
krokovému nazírání na akupunkturu 
měl jako první v Československu 
možnost pracovat s Dermatronem 
podle Vollovy metody a zúčastnit se 
školení firmy Pitterling.

Vztah k technice ho vedl také ke 
spolupráci s konstruktéry laserů 
a měřících přístrojů Metry Blansko. 
Výsledkem byl Akudiast 3 a Akuterm 
na měření podle Akabaneho. I když 

se přímo nezúčastnil na vývoji pří-
stroje Stimul, byl požádán o příruč-
ku, jak s ním pracovat a o jakýsi re-
ceptář léčby. Podobně i pro přístroj 
Akudiast.

Zájem o vše nové ho přivedl k tes-
tování a práci s přístroji Life, Oberon 
a Titanium, AGES, Akutest, přístroji na 
Ryodoraku aj. Také se zajímá o Rifeho 
harmonizační proudy a přístroj Car-
terové. S oběma také pracuje.

Spolupráce s kybernetiky, zejména 
ing. Nitschem byla završena vydáním 
počítačového programu na výpočet 
otevřeného bodu a stanovení kon-
stituce.

V roce 1977 ještě jako lodní lékař 
napsal první Příručku praktické aku-
punktury, kterou v roce 1978 vydal 
Ústřední ústav železničního zdravot-
nictví a která byla distribuována všem 
železničním lékařům. Později rozšíře-
ná ve spolupráci s dr. Milánkem vyšla 
ve sborníku Rehabilitace. 

Nakladatelství Nadas vydalo zá-
kladní knihu, „Akupunktura v teorii 
a praxi“, která sloužila jako učebnice 
v kursech akupunktury a dočkala se 
celkem 4. vydání. Později následovaly 
další knihy, celkem před 20, dále pra-
vidla tradiční medicíny v obrazech 
a tabulku pro výběr akupunkturních 
bodů, mapy akupunkturních bodů 
tělesné a ušní akupunktury, mikrosys-
témů akupunktury, Su-joku a reflexní 
terapie.

Zájem o celostní medicínu ho přive-
dl také ke studiu medicíny starých ci-
vilizací. Na svých cestách po Orientě, 
zejména po Indii, Pakistánu, Egyptě, 
ale také po Africe a Americe konsulto-
val s tamějšími lékaři a výsledkem byla 
kniha: „Medicína dávných civilizací.“

Dlouhá léta působil také jako ško-
litel akupunktury v ústavu pro další 
doškolování lékařů v Praze (ILF), 
Košicích a Bratislavě. Pro tyto kursy 
natočil více než 12hodinový video-
záznam. Několik let vedl kursy aku-
punktury v Institutu dalšího vzdělává-
ní zdravotnických pracovníků v Brně. 
Vyškolil tak stovky akupunkturistů. 
V rámci IDVZP byl také garantem 
školení Su-joku a sám se souhlasem 
prof. Parka vedl základní kursy této 
metody.

Byl soudním znalcem z oboru 
akupunktury a laseroterapie. Také 
oponentem při diplomových, kan-

didátských a doktorských pracích.
Vedoucí pracovníci železničního 

zdravotnictví byli natolik prozíraví, 
že souhlasili nejen, aby prováděl 
akupunkturu ve své praxi závodního 
lékaře, ale také odsouhlasili její pro-
vádění vůbec. Proto byly vytvořeny 
podmínky vlastního školení aku-
punktury podle osnov Akupunktur-
ní společnosti (ČLAS JEP) a školením 
byl pověřen dr. Růžička. Ten se stal 
také ústředním metodologem (od-
borníkem) pro akupunkturu. 

Koncem 80. let uspořádal dr. 
Růžička v Luhačovicích seminář 
akupunkturistů z Čech a Slovenska 
za účelem srovnání a objektivizace 
jednotlivých diagnostických metod 
v akupunktuře pulsové diagnostiky, 
aurikulokardiálního reflexu, pří-
strojových metod. Z tohoto sezení 
později vznikly semináře „Nové tren-
dy v akupunktuře“, konané jednak 
v Luhačovicích, jednak na Štrbském 
plese.

Až do roku 2009 léčil akupunk-
turou. Nyní MUDr. Růžička užívá 
zaslouženého důchodu a věnuje se li-
terární práci a přednáškové činnosti.

Do dalších let přejeme jubilantovi, 
jedné z nejvýraznějších postav naší 
akupunktury, především pevné 
zdraví a neutuchající elán, kterým 
po celý svůj život MUDr. Radomír 
Růžička oplýval.

Děkujeme!

Podle textu MUDr. Pavla Prokeše  
„Vlk samotář aneb přes 50 let s aku-
punkturou“ zpracoval Petr Sedláček
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JUBILANTKA MUDr. MAGDALENA URBANOVÁ

MUDr. Magdalena Urbanová začala 
svou lékařskou praxi na interním 
oddělení v Kutné Hoře. Zde také 
složila v roce 1973 atestaci I. stupně 
z vnitřního lékařství. Přitahovala ji 
však neurologie a byla dokonce při-
hlášena na atestaci z neurologie, vše 
se ale vyvinulo jinak. Nastoupila na 
částečný úvazek do nově otevřeného 
závodu ČKD jako závodní lékařka. 
Původní rok se nakonec protáhl na 
dvacet let a za všechno mohla přede-
vším akupunktura. Bylo tam několik 
moderně vybavených ordinací, inter-
ní, ORL s audiometrickou komorou, 
kompletní rehabilitace se saunou 
a velkým bazénem. Nejdůležitější 
ale byla pro mladou lékařku krásně 
vybavená ordinace akupunktury, 
což bylo v té době zcela výjimečné. 
Vedení závodu bylo ke zdravotníkům 
velmi vstřícné, podporovalo i alter-
nativní léčebné metody, jako např. 
saunování pracovníků z rizikových 
pracovišť, všechny možné rehabi-
litační metody, zdravotní cvičení 
a také akupunkturu. Nakoupili jehly, 
několik Stimulů, Akudiasty, později 
i Embitron na EAV.

V roce 1978 atestovala z všeobec-
ného lékařství a také byla jmenována 
školitelkou pro tento obor a při-
pravovala mladší kolegy na atestaci 
všeobecného lékaře. Měla dostatek 

příležitostí vysvětlovat základy aku-
punktury a hlavně prakticky ukázat 
možnosti a výsledky léčby akupunk-
turou.

S akupunkturou se seznámila 
dávno před tím od svého pacienta, 
který byl slévačem a dlouhodobě se 
léčil pro chronický vertebrogenní 
syndrom. Veškerá léčba byla bez 
valného efektu, hrozilo mu přeřaze-
ní, případně invalidní důchod. Pak 
delší dobu nepřišel do ordinace, 
neměl neschopenku ani žádné ob-
tíže. Když se dostavil na preventivní 
prohlídku, svěřil se, že dojíždí za 
MUDr. Hovorkou, který tenkrát aku-
punkturu používal ilegálně a byl za 
to i potrestán. Nejdříve mu moc ne-
věřila, ale protože ho dlouho znala, 
léčila a úspěch nebyl a nyní pracoval 
bez obtíží dále jako slévač, semínko 
bylo zaseto.

V roce 1982 obtížně sehnala pub-
likaci MUDr. Kajdoše „Kovem a oh-
něm“ a začalo samostudium. Vrána, 
Pokorný, Umlauf, Soukup a další, 
většinou kopie přednášek a neofici-
álních studii.

Školení v akupunktuře 
a využití v praxi

V roce 1985 se dostala na základní 
kurzu akupunktury v ILFu (nynější 
IPVZ). Kurs vedla MUDr Milada Ba-
rešová, která ji opravdu nadchla pro 
akupunkturu na celý život.

Ihned po návratu ji začala praktiko-
vat se svolením ředitele OÚNZu (pro 
mladší kolegy – Okresní ústav národ-
ního zdraví). Přímo v předpisech 
bylo uvedeno, že MUDr. Magdalena 
Urbanová může tuto metodu použít. 
Začala tedy akupunkturu využívat 
u vybraných pacientů a vybraných 
diagnóz. Vzpomínala ráda, jak mno-
hokrát zavolal ředitel OÚNZu a říkal: 
„Mám přítele nebo příbuzného, na 
kterém mi záleží a který obešel všech-
na dostupná pracoviště bez efektu, 
mohla by se zkusit akupunktura?“ 

Navštěvovala dále semináře a kur-
zy. Měla to štěstí, že se zúčastnila kur-
zu elektroakupunktury v ILFu pod 

vedením MUDr. Barešové a MUDr. 
Kajdoše. Kdo jednou v životě zažil 
takové lektory, nikdy na to neza-
pomene. Za zmínku určitě ještě 
stojí kurz aurikuloterapie v Ostravě, 
který vedl také nezapomenutelný 
MUDr. Debef a kurzu pro pokročilé 
v Hradci Králové, kde kromě MUDr. 
Barešové a dalších přednášel také 
pan docent MUDr. Véle.

Stáže v zahraničí
Ze zahraničních stáží uvádím: 

v roce 1990 Vietnam Hanoi – klinika 
akupunktury prof Ta ytu a v roce 
1995 Srí Lanka – mezinárodní školicí 
středisko a klinika akupunktury prof. 
Jamasuria.

Od roku 1992 je nositelkou kreditu 
I. stupně – provádění akupunktury 
v oborech všeobecného lékaře a od 
roku 1993 má kredit II. stupně – 
provádění akupunktury ve všech 
oborech.

MUDr. Urbanová dlouhodobě 
pracovala ve výboru České lékařské 
akupunkturistické společnosti ČLS 
JEP. Od roku 1985 až do roku 2010 
jsem byla členkou výboru ČLAS jako 
hospodář.

Kromě toho ji známe také jako 
systematickou dokumentaristku. 
Když jsem připravoval k výročí naší 
společnosti fotokniku, přinesla mi 
na jeden se seminářů v Lékařském 
domě velkou tašku plnou fotografií 
z akupunkturistických akcí za dlouhá 
léta. Většina z nich ještě čeká na zpra-
cování a nějakou formu zveřejnění.

Účast na kongresech, 
přednášková činnost

Účastnila se všech kongresů s me-
zinárodní účastí v Československu, 
později v Česku s aktivní nebo pa-
sivní účastí.

Několikrát se účastnila kongresů 
ICMART, v roce 1988 v Praze byla 
v předsednictvu, dále 1994 Istanbul 
v Turecku, 1995 Sofie Bulharsko, 
1997 Nikosia Kypr a v roce 2002 
Skotsko Edinburgh. Naposled v Pra-
ze v roce 2006.
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Od roku 1985 přednášela na růz-
ných lékařských seminářích na téma 
možnosti akupunktury v léčbě inter-
ních, dětských a neurologických one-
mocněních. V rámci Spolku lékařů 
v Kolíně přednesla několik předná-
šek v Kolíně a v Pardubicích, např. 
Akupunktura v léčbě pohybového 
aparátu, Akupunktura jako doplň-
ková léčba při CMP, při alergických 
onemocněních a další.

Od roku 1992 až do doby asi 
před rokem a půl měla soukromou 
ordinaci všeobecného lékaře + aku-
punktury, v posledních letech téměř 
jen akupunktura. Na mysl přichází 
obvyklá věta – nyní užívá zaslouže-

ného odpočinku. Ale nevím. Magda 
se stále pravidelně účastní většiny 
našich akcí, naposled jsme měli 
možnost ji vidět v plné svěžesti na 
semináři v Lékařském domě na sv. 
Martina 11. 11. 2017. A to určitě není 
její jediná aktivita.

Podle jejích vlastních slov: „Více 
než 30 let intenzivně používám vy-
nikající léčebnou metodu akupunk-
turu ve prospěch tisíců pacientů 
dle indikací, často jako hlavní léčbu, 
někdy jako doplnění klasické léčby. 
Jsem neúnavným propagátorem 
mezi lékaři celého regionu.“

Milá Magdo,
přejeme Ti za výbor a členy ČLAS 
pevné zdraví, hodně štěstí a po-
hody do dalších let.

za všechny Petr Sedláček
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VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM 
PRIMÁR MUDr. GUSTÁV SOLÁR, 70 ROČNÝ 

10 rokov ubehlo ako voda. Je 
to nezabudnuteľné obdobie plné 
cieľavedomej práce, obohacujúce-
ho poznania, ktoré nás pretvorilo 
a ukázalo mnoho ďalších obzorov 
a posunulo hranice našich možností 
ešte ďalej. Je to obdobie, ktoré uka-
zuje, že mohutný strom je zdrojom 
ďalších a ďalších výhonkov, ktoré sa 
postupne zazelenajú a rodia plody 
dlhoročnej cieľavedomej práce.

V týchto dňoch sa dožíva ďalšieho 
okrúhleho jubilea jeden z najvý-
znamnejších osobností modernej 
akupunktúry v Československu 
a toho času na Slovensku, primár 
MUDr. Gustáv Solár. Predovšetkým 
je človekom, významným vedcom, 
odborníkom v oblasti psychiatrie, 
rehabilitácie a akupunktúry.

Narodil sa 7. augusta 1947 v Brati-
slave a ako mnoho ďalších detí dostal 
tiež hudobné vzdelanie. K srdcu mu 
prirástli husle. Hudba formovala jeho 
život naďalej. SVŠ ukončil v r. 1965. 
Vysokoškolské štúdium absolvoval 
na Lekárskej fakulte UK v Bratisla-
ve a v r. 1972 bol promovaný. Ako 
každý muž v tom období absolvoval 
vojenskú základnú službu v r. 1973. 
A nebola to hra osudu, ale možno 
určenie cesty zhora, že sa dostal 
k učebnici akupunktúry. Táto filo-
zofia mu otvorila dlhú, tŕnistú cestu 
životom. Ako lekár začal pracovať 
na oddelení psychiatrickej liečebne 
v Pezinku, neskôr pôsobil ako vedúci 
lekár v Stredisku protialkoholickej 
ochrannej liečby ZNV SSR v Ilave.

Počas svojej práce si uvedomil 
dôležitosť diagnostiky v liečbe paci-
entov. To ho priviedlo k spolupráci 
s inžiniermi EVÚ (elektrotechnické-
ho výskumného ústavu) v Novej Dub-
nici. Vyvinul diagnostické prístroje 
vlastnej konštrukcie, prístroj pre 
elektromoxu a pracoval na vývoji 
prístroja pulznej magnetoterapie. 
Atestáciu I. stupňa z psychiatrie 
absolvoval v r. 1976. Obhájil atestač-
nú prácu na tému „Liečba obezity 
akupunktúrou“. Odvtedy prezentuje 
svoje skúsenosti z oblasti akupunk-

túry na rôznych kongresoch. Už 
vtedy presadzuje svoj názor o ener-
goinformačnej podstate fungovania 
akupunktúry.

Významným medzníkom v jeho 
živote a praxi bola priateľská a od-
borná spolupráca s MUDr. Karolom 
Hollým, z ktorým zavádzali nové 
poznatky z akupunktúry v IIavsko 
Dubnickej oblasti v rokoch 1977–
1980, kde pracoval ako ambulantný 
psychiater.

Po atestácii II. stupňa z odboru 
psychiatria v r. 1982 pracuje až do 
roku 1989 ako primár geronto-psy-
chiatrického oddelenia. V r. 1991 
absolvoval atestáciu z odboru FBRL 
od r. 1996 pracuje ako primár fyziat-
rického a psychiatrického oddelenia 
súčasne aj oddelenia FBLR KUNZ – 
PL Hronovce 7 rokov.

Významným odborným krokom 
vpred bola jeho účasť na akupunk-
túrnom kurze v ZSSR u prof. MUDr. 
Kačana v r. 1982. Paradoxne neskôr, 
už ako skúsený akupunkturista 
absolvoval v r. 1983 základný kurz 
akupunktúry v Bratislave.

V r. 1983 sa už zúčastňuje aktívne 
svetového kongresu akupunktúry 
v Sofii s prácou „Auriculodiagnostika 
u psychických chorôb“. 

Od roku 1990 je vedúcim lekárom 
oddelenia akupunktúry Polikliniky 
Tehelná Bratislava a od 1992 do 
1997 vedie ako primár oddelenia 
akupunktúry a naturálnej medicíny  
NsP Ružinov Bratislava.

Aktívne sa zapája do vzdelávacej 
činnosti ako vedúci lektor akupunk-
túrnych kurzov v rokoch 1991–1997 
poriadaných IVZ v Košiciach a Bra-
tislave.

Od roku 1997 pracuje ako primár 
Centra akupunktúry v Bratislave. Tu 
rozvíja komplexnú akupunktúrnu 
diagnostiku, vyvinul taktilný test 
TST a EAG (elektroakugrafiu na báze 
počítačového expertného systému) .

Prvé výsledky prezentované už v r. 
1997 na XVIII. Kongrese akupunk-
túry v práci „Počítačová elektroaku-
grafia – nové možnosti diagnostiky 

v akupunktúre“ a v r. 1999 na XIX. 
kongrese v téme „Počítačová elek-
troakugrafia – diagnostika v aku-
punktúre“.

V r. 2003 absolvoval atestáciu z od-
boru akupunktúra v SZU Bratislava. 
V období nástupu akupunktúry ako 
zdravotného odboru vo výbore spo-
ločnosti akupunktúry presadzuje 
názor na názov odboru „Spoločnosť 
akupunktúry“ a nie alternatívnej 
medicíny. Od roku 1977 pracuje ako 
primár Centra akupunktúry n. z. z. 
v Bratislave.

V tomto období sa významne 
zasadzoval v práci psychotronickej  
spoločnosti, čo vyústilo jeho pozván-
kou a účasťou na psychotronickom 
kongrese vo Varšave v r. 1983. To 
bolo podnetom na vytvorenie sekcie 
pre psychotroniku pri Gerontolo-
gickej spoločnosti pri SLS. Dodnes 
je vďačný za významnú pomoc 
a podporu prof. MUDr. Virsíka DrSc., 
vtedajšieho riaditeľa nemocnice 
v Podunajských Biskupiciach, ktorý 
bol veľkým stúpencom akupunktúry 
a naturálnej medicíny. V 80. a 90. 
rokoch organizoval pravidelné semi-
náre a konferencie so zameraním na 
psychotroniku a zdravie. 

Pozoruhodná je jeho obetavá lek-
torská činnosť aj v IVZ Bratislava ako 
vedúceho lektora kurzov naturálnej 
medicíny. Napriek zákazu kurzov v r. 
1995 vtedajším vedením IVZ v rámci 
ťaženia proti „šarlatánstvu“ v medi-
cíne, celý lektorský tím realizoval 
tieto kurzy v inštitúte doškoľovania 
IDV PZ Brno.

Námetovo a čiastočne aj scená-
risticky pripravil a aj moderoval 6 
dielny televízny seriál o naturálnej 
medicíny „Chodníky do neznáma“. 
V rámci osvety v naturálnej medicíne 
tiež organizoval hovory pre verejnosť 
,kde si pozýval hostí z radov umelcov 
a vedcov

Od r. 2005 do 2006 zastával funk-
ciu hlavného odborníka v odbore 
akupunktúra pri MZ, je členom 
výboru Spoločnosti akupunktúry 
SLS od 1999, členom výboru a zakla-
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dateľom Sekcie akupunktúry SLK, 
predsedom Sekcie akupunktúry ASL 
SR, prezidentom Lekárskej spoloč-
nosti naturálnej medicíny. V rokoch 
1993–1995 zastával funkciu hlavné-
ho odborníka MZ SR pre naturálnu 
medicínu.

Vo funkcii hlavného odborníka 
MZ pre odbor akupunktúry v r 
2004–2007 vytvoril a presadil novú 
koncepciu v odbore akupunktúra.

Bol vedúcim kolektívu odborníkov 
a spoluautor slovenského národného 
štandardu poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v akupunktúre (kon-
cepcia MZ SR pre odbor akupunk-
túra, nariadenie vlády o zdravotníc-
kych výkonoch lekárov v odbore 
akupunktúra z roku 2006).

Vybudoval akreditované vedecko 
výskumné Centrum akupunktúry 
n.z.z. v Bratislave, pripravené na 
ďalšie doškoľovanie lekárov, stred-
ných zdravotníckych pracovníkov 
a realizáciu vedecko – výskumných 
projektov.

Stal sa lektorom a odborným ga-
rantom kvalifikačných kurzov aku-
punktúry, lektorom pred atestačnej 
prípravy odboru FBLR (psychiatria 
vo FBLR od 2009).

Práve toto obdobie je jeho prelo-
mové obdobie, keď rozvíja nový smer 
v akupunktúre. Úplne nové smero-
vanie s úzkou väzbou na fyzikálne 
javy. Vypracoval úplne nové postupy 
diagnostiky a terapie. Je autorom TST 
(taktilný S-test) diagnostiky a inštru-
mentálneho expertného systému 
elektroakugrafie, ktoré ako diagnos-
tické metodiky sú uplatňované v dia-
gnostike a terapii mnohými lekármi 
školenými v Centre akupunktúry 
MUDr. Solára.

V roku 2012 obhájil dizertačnú prá-
cu na akupunktúrnu tému „Princípy 
mammoelektroakugrafie MEAG. Pre-
vencia karcinómu prsníka a prehľad 
diagnostických modalít v podmien-
kach SR“. Získal titul PhD. z odboru 
laboratórnej diagnostiky.

Od roku 2010 autorom diagnostiky 
rotačných mikrosystémov, od roku 
2013 pyramídového modelu diagnos-
tiky a terapie. 

Od roku 1987 je organizátorom 
a odborným garantom lekárskych 
kongresov zameraných na proble-
matiku naturálnej medicíny. Je za-

kladateľ, prevádzkovateľ neštátneho 
zdravotníckeho zariadenia a odbor-
ný grant “Prvej kliniky akupunktúry 
a naturálnej medicíny“ na Slovensku 
– existujúcej už od roku 1999, ktoré 
od roku 2017 má sídlo v Šamoríne.

Doposiaľ ju vedie a tu vyškolil ďal-
šie nové generácie akupunkturistov, 
pracujúcich s najnovšími poznatka-
mi na základe vedeckých výskumov 
na tomto pracovisku. Neustáva ani 
jeho bohatá publikačná, lektorská 
činnosť (odprezentoval vyše 150 od-
borných prác na kongresoch a v od-
borných časopisoch.) Hlavné zame-
ranie je však v súčasnosti vo vedecko 
– výskumnej činnosti, organizačnej 
činnosti. Jeho kurzami akupunktúry 
prešlo vyše 150 akupunkturistov. 
Významné obdobie v jeho organi-
začnej činnosti prinieslo založenie 
internetového interdisciplinárneho 
recenzovaného časopisu „Akupunk-
túra a naturálna medicína“ v r. 2013, 
ktorého je zakladateľom a výkonným 
editorom a kde uverejňuje aj svoje 
najnovšie odborné články. Súčasne 
je aj členom vedeckej rady časopisu.

Je iniciátorom a organizátorom 
tejto medzinárodnej interdiscipli-
nárnej vedeckej rady časopisu, ktorá 
predstavuje 31 ľudí, z toho 8 profe-
sorov a  7 docentov zo Slovenska, 
Ruska, Nemecka, Japonska, Južnej 
Kórei a Rumunska. Každoročne or-
ganizuje kongresy naturálnej medi-
cíny a v roku 2016 už významný XX. 
jubilejný kongres. Obdivuhodným 
počinom bolo vytvorenie, práve 
na tomto kongrese, Medzinárodnej 
spoločnosti naturálnej medicíny, 
ktorými členmi sú zatiaľ Slovensko, 
Rusko, Nemecko a Japonsko. Prezi-
dentom spoločnosti je MUDr. Solár.

Neobvyklý je jeho záujem aj o ast-
rológiu a iné medicínsko filozofické 
systémy. Je aktivista a propagátor po-
skytovania zdravotnej starostlivosti 
v oblasti naturálnej medicíny výhrad-
ne na báze aktuálnych vedeckých 
poznatkov. Iniciátor medzinárodnej 
vedeckej spolupráce na Slovensku 
v tejto oblasti.

Jubileum je v dynamike života člo-
veka prechodný stupienok nekoneč-
nej cesty k poznaniu. Je to čas, kedy 
sa ohliadneme späť, zhodnotíme 
svoje omyly, úspechy, ktoré sú často 
podnetom pustiť sa s väčšou vervou 

do práce. Je to čas poďakovania od 
tých, ktorým si venoval kus svojho 
srdca, časť poznania, pomoc alebo 
láskavé slovo. Obdivujeme Tvoju 
aktivitu vo všetkých smeroch a ďaku-
jeme Ti za to, že si nám ukázal cestu. 
Ďakujeme Ti za to, že nie sme „biele 
opice“ ale rozmýšľajúci lekári, korí 
vedia samostatne pracovať.

Ty píšeš históriu slovenskej aku-
punktúry a zostáva Ti len zaželať, píš 
ju aj naďalej.

Drahý Gustík, dovoľ nám 
v mene Tvojich kolegov a žiakov, 
ktorým si otvoril oči na ceste 
k poznaniu, zaželať Ti k Tvojmu 
jubileu veľa rodinnej zhody a lás-
ky, zdravia, šťastia a ako Ty vra-
vievaš: „Božieho požehnania“. 

Za všetkých Tvojich spolupracov-
níkov   
MUDr. Teodor Mochnáč
MUDr. Gajdoš Juraj

Dovolte, abych se u příležitosti 
významného životního  jubilea 
prim. MUDr. Gustáva Solára také 
připojil a popřál jubilantovi pev-
né zdraví a další energii do jeho 
práce a pro pokračování v jeho 
bohaté a inovativní odborné čin-
nosti a v neposlední řadě mnoho 
spokojených pacientů.

MUDr. Ladislav Fildán
předseda ČLAS ČLS JEP

OCENĚNÍ ZA CELOŽIVOTNÍ VYNIKAJÍCÍ  
PŘÍNOS NA POLI AKUPUNKTURY

Dne 11. 11. 2017 v průběhu odborného semináře 
v Lékařském domě jsme předali Poctu MUDr. Milady 
Barešové a MUDr. Richarda Umlaufa, CSc. za celoživot-
ní vynikající přínos na poli akupunktury těmto našim 
členům:

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

MUDr. Ludmila Kučerová

MUDr. Anna Loskotová, Ph.D.

MUDr. Václav Vydra

MUDr. Jiří Marek in memoriam  
(poctu přebrala dcera, PaedDr. Kateřina Marková).

Slovenská společnost akupunktury Slovenské lékařské 
společnosti ocenila naše dva členy Poctou doc. MUDr. 
Jozefa Šmiraly, PhD., která jim byla předána rovněž 
v průběhu semináře:

prof. MUDr. Ing. Petr Fiala

MUDr. Petr Sedláček

MUDr. Ladislav Fildán
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ZÁPIS Č. 33 ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU ČLAS ČLS JEP  
DNE 11. 11. 2017 V LÉKAŘSKÉM DOMĚ V PRAZE

ZÁPIS Č. 34 Z 1. ZASEDÁNÍ NOVÉHO VÝBORU  
A REVIZNÍ KOMISE PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2017–2021 

Zasedání proběhlo v průběhu semi-
-náře v Lékařském domě.

Přítomni:  
Bláhová, Brychtová, Čutová, Fildán, 
Filípek, Kalinová, Sedláček, Stránec-
ký, Vančuříková

Revizní komise:  
Vondřich, Kohoutová 

Omluveni:  
Prokeš (dlouhodobé onemocnění)

Hosté: 
MUDr. Petr Vylam (chirurgie nemoc-
nice Jihlava), MUDr. Petr Olšák (FN 
Olomouc rhb, akupunktura), MUDr. 
Petr Halada (Porod. gynekol. kl. FN 
Hradec Králové), MUDr. Daniela Štar-
hová (Centrum zdraví Brno).

Program:
1) Volby do výboru a revizní 
komise:
MUDr. Jana Wankatová, předsedkyně 
volební komise, seznámila s výsled-
ky voleb a a řídila volby do nového 
výboru a RK – dále viz zápis z voleb.
Elektronických voleb se zúčastni-
lo cca 80 členů, korespondenčně 

20. Celkový počet byl cca o 10–15 
hlasujících menší než při minulých 
volbách.

2) Dr. Fildán poděkoval končícím 
členům za jejich práci ve výboru – 
dr. Stráneckému a dr. Vondřichovi 
a přivítal nové členy.

3)  Dr. Fildán popřál jménem 
výboru vše nejlepší do společného 
života MUDr. Ludmile Kohoutové, 
která se provdala za svého dlouhole-
tého přítele.

Zapsal dr. Fildán 

Zasedání proběhlo v průběhu semi-
-náře v Lékařském domě.

Přítomni:
Výbor:  
Bláhová, Brychtová, Čutová, Fildán, 
Filípek, Kalinová, Olšák, Sedláček, 
Vančuříková

Revizní komise:  
Kohoutová, Halada

Omluveni:  
Vylam (revizní komise)

Program:
1) Dr. Dolejšová seznámila vý-
bor s nově vzniklou odbornou 
společností:
Česká lékařská společnost integrativ-
ní medicíny, která v podstatě nahra-
dila Sdružení nekonvenční medicíny. 
ČLAS ČLS JEP byla členem sdružení 
a nyní se stává kolektivním členem 

této nové společnosti. Poplatek bude 
50 Kč za každého člena ČLAS na rok. 
Kontaktní údaje bankovního spojení 
dodá dr. Dolejšová. Společnost bude 
mít za cíl prosazovat metody integra-
tivní medicíny do systému léčebně 
preventivní péče.

2) Dr. Fildán informoval o žádos-
ti Nadačního fondu pro podporu 
TČM a alternativy o distribuci dotaz-
níku jednotlivým členům ČLAS, který 
by mapoval provádění akupunktury 
a TČM lékaři v ČR. Výbor odsouhlasil, 
zajistí dr. Fildán.

3)  Semináře v r. 2018
Jarní seminář v březnu bude mít 
téma metabolický syndrom. Členové 
výboru si rozdělili úkoly pro zajištění 
semináře. Podzimní seminář bude 
organizován jako workshop s 1–2 
tématy. Upřesněno bude po Novém 
roce.

4) Dr. Vančuříková zpracuje ná-
vrh rozpočtu na r. 2018 a společně 
s předsedou jej zašlou na sekretariát 
ČLS JEP. Rozpočet bude zpraco-
ván podle pokynů ČLS JEP a bude 
vycházet z předchozích rozpočtů. 
V rozpočtu bude rezerva na případ-
né účasti na zahraničních akcích 
a možné vyšší náklady na organizaci 
seminářů.

Na závěr prvního zasedání dr. Fildán 
popřál členům výboru a RK vše nej-
lepší do nového roku.

Příští zasedání výboru a RK proběh-
ne v rámci jarního semináře v březnu 
2018 – datum bude upřesněno.

Zapsal dr. Fildán 
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Ve dnech 16. a 17. února 2018 se bude konat 

REFRESH EAV
na téma: 

Proč to někdy nejde a novinky v praxi

Lektorky:  
MUDr. Věra Dolejšová, MUDr. Jana Wankatová

Be Balanced, Libocký Dvůr, Praha 6

Pokud by se ještě někdo chtěl přihlásit, tak obratem na email:  
v.dolejsova@seznam.cz

Dále se bude konat základní kurz EAV, termín bude ještě upřesněn.

Z možných 439 hlasovalo 100, z toho:  
21 korespondenčně, 79 elektronicky

Výbor:
1. MUDr. Fildán 93 %
2. MUDr. Brychtová 78 %
3. MUDr. Sedláček 76 %
4. MUDr. Bláhová 75 %
5. MUDr. Čutová 73 %
6. MUDr. Kalinová  73 %
7. MUDr. Vančuříková 71 %
8. MUDr. Olšák 68 %
9. MUDr. Filípek  51 %
10. MUDr. Štarhová    49 % – náhradník

Revizní komise:
1. MUDr. Halada 89 %
2. MUDr. Kohoutová 85 %
3. MUDr. Vylam 81 %

Volební komise:
MUDr. Jana Wankatová
MUDr. Věra Dolejšová
MUDr. Magda Urbanová

Rozdělení funkcí dle hlasování členů 
výboru ČLAS pro funkční období 2017–2021:

Předseda:  
MUDr. Fildán 100 %

Místopředseda:  
MUDr. Filípek 56 %
(MUDr. Olšák 44 %)

Vědecký sekretář: 
MUDr. Bláhová 89 %
(MUDr. Olšák 11 %)

Hospodář: 
MUDr. Vančuříková 89 %
(MUDr. Čutová 11 %)

Předseda revizní komise: 
MUDr. Kohoutová  100 %

Zapsala MUDr. Jana Wankatová 
V Praze 11. 11. 2017

VOLBY DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE  
ČLAS ČLS JEP – ZÁPIS DNE 11. 11. 2017

oznámení a různé
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příjmení, jméno, titul pracoviště kontakt

Fildán Ladislav MUDr.
předseda ČLAS

Ordinace léčby bolesti 
Tyršova 56
612 00 Brno 

Tel. prac.: 541 217 726
Mobil: 777 011 778
E-mail: info@fildan.cz, www.fildan.cz

Filípek František MUDr.
místopředseda ČLAS 

Ordinace
Junácká 26
747 05 Opava

Tel. prac.: 553 713 040
Mobil: 721 614 894 
E-mail: mudr.filipek@centrum.cz

Bláhová Daniela MUDr. 
vědecká sekretářka ČLAS

City Med s.r.o. 
Vocelova 7  
120 00 Praha 2   

Mobil.: 606 605 026
E-mail: dr.blahova@email.cz

Vančuříková Zuzana MUDr.
hospodářka ČLAS

Most ke zdraví s.r.o. 
Nádražní 17a 
150 00  Praha 5

Tel. prac.: 224 319 938
Mobil: 607 654 262
E-mail: zuzanavancurik@seznam.cz

Sedláček Petr MUDr. 
člen výboru ČLAS 
vedoucí redaktor bulletinu Acupunctura 
Bohemo Slovaca

Ordinace
Křižíkova 2110
CZ-256 01 Benešov u Prahy

Mobil: 776 253 713
E-mail: coord-med@volny.cz

Brychtová Vladimíra MUDr.
členka výboru ČLAS

Neurologická ambulance, akupunktura,
homeopatie, EAV
Březinova 62a
586 01 Jihlava

Tel. prac.: 567 323 078
Mobil: 777 183 134
E-mail: vladimira.brychtova@seznam.cz

Čutová Helena MUDr.
členka výboru ČLAS

Ordinace ORL a akupunktury
Mendlovo nám. 1a
603 00 Brno

Tel. prac.: 543 233 472
Mobil: 606 408 739
E-mail: cutova@cmail.cz

Kalinová Lenka MUDr.
členka výboru ČLAS

Vojtova 23
639 00 Brno

Tel. prac.: 543 213 998
E-mail: lkalinova@seznam.cz

Olšák Peter MUDr. 
člen výboru ČLAS

Fakultní nemocnice Olomouc  
oddělení rehabilitace 
I.P. Pavlova 6  
779 00 Olomouc

Ordinace FBLR Petr Konečný s.r.o. 
779 00 Olomouc 

Mobil: 776 275 863
E-mail: peter.olsak@gmail.com

Výbor ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2017 do XI/2021

Revizní komise ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2017 do XI/2021

příjmení, jméno, titul pracoviště kontakt

Kohoutová Ludmila MUDr.
předsedkyně revizní komise ČLAS

Dolní 497
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Tel. prac.: 556 836 909 
Mobil: 608 824 868 
E-mail: lidikohout@centrum.cz

Halada Petr MUDr. 
člen revizní komise ČLAS

Porodnická a gynekologická klinika FN 
Hradec Králové 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové

Mobil: 777 237 486 
E-mail: halada.petr@post.cz

Vylam Petr MUDr. 
člen revizní komise ČLAS

Nemocnice Jihlava, chirurgické odd. 
Vrchlického 59 
586 33 Jihlava

Mobil: 777 237 732  
E-mail: p.vylam@seznam.cz

FOTOREPORTÁŽ 
XXIX. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae  

9. – 11. 6. 2017 Brno



ICMART CONGRESS 2018 
XXXIII. WORLD CONGRESS ON MEDICAL 

ACUPUNCTURE

7. 9.–9. 9. 2018 • Munich, Germany
www.icmart-isams2018.org


