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PŘEDMLUVA  
 
Naturam quem sequamur ducem numquam aberrabimus 
 
Lidstvo se zabývá léčením nemocí již od počátku své 

existence. V průběhu řady tisíciletí se opakovaně setkávalo 
s metodami, které mírnily potíže nebo dokázaly urychlit 
hojení těla. Pokud se dnes zamyslíme nad tím, co z těchto 
mnoha metod zbylo a co z nich používáme v současné 
medicíně, velmi rychle zjistíme, že skoro všechny léčebné 
metody, které byly běžné ještě před zhruba sto padesáti 
lety, se používají už pouze v laické medicíně. Kritického 
pozorovatele to musí překvapit, protože bychom neměli 
vycházet z toho, že v době, kdy vyučovali a působili 
Goethe nebo Albertus Magnus, docházelo právě v oblasti 
medicíny k velkým chybám. Naopak! Vždyť i dnes jsme 
hrdí na to, že za otce naší medicíny můžeme považovat 
například Hippokrata, Avicennu nebo Paracelsa. 

Mezi lékaři působícími v době, která skončila před sto 
padesáti lety, a těmi, co po nich nastoupili, je jediný rozdíl. 
Ti první viděli svoji hlavní úlohu v tom, že podpoří 
nemocný organismus v jeho vlastní schopnosti se léčit. My, 
pozdější lékaři, považujeme tuto samouzdravovací 
schopnost „kybernetického člověka“ za sekundární a 
pokoušíme se s pomocí technických vymožeností nastolit 
„nový řád“ podle našich představ. Přitom přehlížíme 
skutečnost, že se tím vměšujeme do spletitě propojených 
procesů, které během sekundy uvolní z jediné tělesné 
buňky asi milión bitů informací. Tyto informační jednotky 
sledují definované stezky a nešíří se libovolně. 



 

Jednotlivé atomy, které jsou vázány elektronovými 
silami, do sebe narážejí 1011 krát za sekundu, popř. se 
navzájem míjejí s frekvencí 1010. To se děje při rychlosti, 
která odpovídá zhruba MACH 2,5. V jednom jediném 
B-lymfocytu vzniká tolik bivalentních protilátek, že si toto 
množství nelze ani představit. Každých 90 sekund vytvoří 
10 milionů ribozómů jednu protilátku, přičemž každý 
ribozóm vybírá 100 aminokyselin a slučuje je dohromady. 
Vytvoření jednoho orgánu můžeme přirovnat k situaci, kdy 
tři miliony elektrikářů vyrobí každých deset sekund jeden 
pájený spoj; tuto činnost by musely provádět nepřetržitě po 
dobu deseti let, a to pouze proto, aby spojily neurony v 
jednom mozku. Z tohoto důvodu někteří vědci ne 
neoprávněně přirovnávají počínání medicíny k pokusům 
opravovat počítač kladivem. 

Dnes už je jasné, že „moderní“ pojetí medicíny v oblasti 
léčby vede ke stejným katastrofickým jevům, jako je tomu 
v oblasti životního prostředí, které jsme rovněž změnili 
moderními prostředky, jež máme k dispozici. Vymýtili 
jsme sice několik nakažlivých nemocí a výrazně jsme 
omezili úmrtnost dětí, ale místo toho neustále roste četnost 
výskytu takzvaných civilizačních nemocí (poruchy 
metabolismu). To, že jsou tyto nemoci nepříliš příznivě 
ovlivněny mnohými chemickými prostředky, které si 
člověk zvykl používat, ví už každý rodinný lékař. Podle 
jedné novější americké statistiky průměrný Američan sní 
za rok přibližně 1000 tablet. A vůbec není překvapivé, že 
vědecký Institut AOK zjistil již na začátku devadesátých 
let dvacátého století, že i přes zvyšující se počet lékařů 
roste nemocnost a dokonce – následkem toho – také 
úmrtnost. Stejně jako v životním prostředí však 



 

rozpoznáme – zcela krátkozrace –pouze bezprostřední 
škody; narušení rovnováhy, ke kterému dochází i několik 
desetiletí, nakonec přinese zdravotní katastrofu. To je 
nevyhnutelné. Také ignorováním této skutečnosti se lišíme 
od dřívějších lékařů. Ti kdysi říkali, že funkce v našem těle 
jsou navzájem propojené jako síť. My dnes přemýšlíme v 
lineárních příčinných vazbách, z živé sítě vydělujeme části, 
které můžeme přehlédnout, a potom z jednotlivých částí 
vyvozujeme celek. To je z vědeckého hlediska nesmysl. 
Korunu všemu nasadíme, když tyto postupy označíme za 
„objektivní medicínu“. 

Je obdivuhodné, že tak komplikovaný celek, jakým je 
naše tělo, zůstává i v dnešním životním prostředí 
schopným existence a sebeléčby. Celkové obranné a 
integrační mechanismy probíhají už na 
molekulárně-atomové úrovni a jsou dokonce – jak dnes 
víme díky psychologickému výzkumu – závislé na silách, 
které musíme označit jako duchovno či myšlení. 

Japonský vědec Hiroshi Motoyama představuje vztahy 
mezi orgány a duchovnem v následujícím schématu: 

 
Výsledkem těchto procesů na rozdílných úrovních je 

živá lidská bytost se všemi regulačními a protiregulačními 
pochody. Jejich bezporuchová činnost a nenarušená 
komunikace je základem zdraví. Je také zřejmé, že léčba, 
která se odehrává výhradně na chemické reakční úrovni,  

nebude nikdy schopna napravit chybné regulace, které 
se táhnou několika regulačními úrovněmi. 



 

 
Musíme se ptát sami sebe, proč více nevyužíváme 

těchto vnitřních souvislostí, abychom organizmus 
uzdravili. Jistě to zčásti spočívá ve skutečnosti, že se 
bojíme zasahovat tam, kde se našim hrubým pěti smyslům 
neukazují žádné záchytné body. Ale to je omyl. Náš 
organismus přece už mnoho tisíciletí pracuje podle svých 
komplikovaných pravidel, a je proto legitimní mu při tom 
pomáhat. Tato kniha má za úkol dokázat, že nám tělo 
poskytuje výrazné záchytné body pro tuto pomoc. 

Je zcela nepravděpodobné, že pochody, které se 
odehrávají uvnitř těla, se nijak neprojeví na jeho povrchu. 
Každé místo těla souvisí s jiným místem těla. Každá 
porucha na jakémkoli místě se musí projevit i na místech 
jiných. Organismus přece reaguje vždy jako celek, přestože 
pozorovatel vnímá problém pouze určitého místa, kterým 
je tzv. „mordio“. Každý živý organismus je sestaven 
formou fraktálu a každý fraktál v sobě chová hologram 



 

celku. Z jednoho narušeného hologramu vyzařuje na celek 
trvalá porucha ve smyslu zpětné vazby chybné informace. 
Každé místo těla, každá buňka těla je hologram celku. 
Naštěstí existuje několik léčebných metod, kterým jsou 
tyto představy vlastní a které léčí vnitřek zvenčí. Mezi ně 
patří některé druhy masáží, akupunktura, neurální terapie, 
Kneippova terapie a baňkování. Neurální terapie a 
akupunktura dnes otřásají našim lékařským myšlením i 
léčebnými principy. Akupunktura je léčebná metoda, která 
existuje téměř nezměněná už asi 5 000 let. 

To samo poukazuje na to, jak je její myšlenková 
podstata platná. Módní záležitost by se tak dlouho 
neudržela. 

Ale také v západních lékařských kruzích existuje jedna 
„invazivní“ terapie, která se během tisíciletí výrazně 
zdokonalila: baňkování. Tvrdím, že na ni ani dnes ani v 
budoucnu nesmíme zapomenout. Zasahuje bezprostředně 
do samořízení těla, a to způsoby, které neumíme vždy zcela 
pochopit. 

 
 
 



 

Příklad: paliativní péče 

 
 
65 1etý pacient je už několik let postižen Hodgkinovou 

nemocí. Recidivy se objevují převážně v oblasti mezihrudí. 
Pacient má řadu pooperačních jizev v oblasti krku a hrudi i 
příznaky plynoucí z vyčerpávající radiační terapie. 
Následkem podávání kortikosteroidů je oslabený, vyvinula 
se u něho úplavice cukrová a má zvýšený krevní tlak. V 
mezihrudí se vytvořily nové, rozsáhlé shluky nádorově 
změněných mízních uzlin, které způsobují extrémní 
městnání. Obličej pacienta je modročervený, krční cévy 
jsou silné jako palec. Má obtížný sípavý vdech. Nemůže v 
noci dobře spát, protože může dýchat pouze v poloze v 



 

sedě či ve stoje. Kvůli změnám v plicích se u něho 
vyvinula pravostranná srdeční nedostatečnost s městnáním. 

Pacient nepodstoupil další léčbu, protože už byl příliš 
ozařovaný a operovaný. Byly mu předepsány opiáty. 

Pacient přišel ve svém zoufalství za lékařem léčícím 
přírodními prostředky a ten ho v intervalu asi 14 dní 
několikrát baňkoval na reflexní zóně plic, srdce a 
mediastina. Už po prvním sezení mohl pacient opět spát ve 
své lenošce, po druhém mohl ulehnout do postele, vrátila 
se mu chuť k jídlu i k životu, začal chodit na krátké 
procházky a už asi tři čtvrtě roku je jeho život kvalitnější. 
To vše proběhlo bez jakékoli jiné terapie. 

 
Příklad: léčba 
 
61 letá žena trpí už mnoho let pocity tlaku v hrudníku a 

bolestmi v pravém ramenním kloubu, která vystřeluje do 
pravé strany krku a do hlavy. Zároveň si stále stěžuje na 
bolesti v kříži, závratě, malátnost a průjem. Domácí lékař jí 
léčil zánět srdečního svalu, internista neprůchodnost 
žlučových cest, ortoped zmrzlé rameno a neurolog depresi. 
Ani pobyt v nemocnici jí nepřinesl zlepšení. 

Pacientka mě vyhledala dvakrát v intervalu 14 dní. V 
obou případech jsem ji baňkoval na místech reflexních zón. 
Tyto zóny jsem považoval za spouštěcí body 
kybernetického systému vlastní regulace. Po 4 týdnech se 
dlouholetých potíží úplně zbavila. V 6 letech měla nyní 19 
1etá slečna nehodu na jízdním kole. Od té doby má stále 
závratě a pocity, jako by k ní nepatřila levá strana těla. V 
poslední době měla každých 14 dní těžké záchvaty 
migrény, které někdy vyvolávaly až poruchy vědomí. EEG, 



 

CT hlavy ani jiné neurologické vyšetření nepřineslo žádné 
výsledky. Pobyt na univerzitní klinice nepřinesl nové 
poznatky ani novou léčbu. Proto dostala lék proti 
padoucnici, který dobře snášela a který jí zmírnil problémy. 

Pacientku jsem jednou jedinkrát baňkoval, a to na 
reflexní zóně, která příslušela segmentu krční páteře, který 
byl narušen nehodou na kole. Od té doby se potíže 
nevrátily. 

Tvrdím, že terapeutická metoda, která je schopná tak 
rychle a bez jakýchkoli vedlejších účinků regulovat 
patologické procesy v těle člověka, by neměla být tak 
snadno zapomenuta. Neměla by dostat nálepku středověku, 
protože si dodnes nikdo nedal práci, aby pořádně 
prostudoval její účinnost, aby ji zkoumal vědecky. 
Baňkování je regulativní terapie, která se řídí pravidly 
přírody a nemanipuluje jimi. Je to podráždění, které razí 
cestu sebeuzdravení. 

Pouze v katastrofálních případech je oprávněné použití 
postupů násilných vůči vládnoucí, zákonodárné činnosti 
přírody, protože násilné postupy vždy přivodí destrukci. 
Katastrofální případy však v medicíně představují podle 
slov Heilmeyerse asi 25 % všech poškození, kterými 
člověk onemocní. Tyto údaje potvrzuje také statistika 
nemocí: pouze 5 % všech případů onemocnění se léčí na 
univerzitních klinikách, 10 % v jiných nemocnicích a asi 
85 % volně praktikujícími lékaři. Když vycházíme z toho, 
že v těchto 85 % ještě není u nemocných narušena 
schopnost regulace, pak zde vlastně použití alopatie a 
školní medicíny – protože vnucují pravidla svá a působí 
jako protivy – není na místě. Dirigismus je v medicíně 
naprosto nutný pouze tehdy, když selže seberegulace, nelze 



 

ji rychle opět nastolit a jedince je třeba zachránit z krize 
ohrožující život. Je třeba si uvědomit, že přitom dojde k 
novému zatížení metabolismu, které má za následek další 
poškození. Nelze však přehlédnout, že dnes je v SRN ročně 
hlášeno 250 000 těžkých vedlejších účinků léků a mluví se 
o 40 % iatrogenních nemocí. Dnešní medicína se svými 
direktivními opatřeními je pro oněch 25 % 
„katastrofických případů“ jistě potřebná a nevyhnutelná. 
Naopak baňkování patří k „měkkým alternativám“, jejichž 
pomocí lze napravit ostatních 75 %. Je to přirozená 
metoda, která se má použít k léčbě v prvé řadě těch 
onemocnění, u jejichž léčení lze využít samoregulační 
schopnosti organismu. 

 
Zámek Lindách bei Schwabisch Gmund 
 

Dr. med. Johann Abele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
HISTORICKÝ P ŘEHLED  

 
Lidé se už v pradávných dobách zabývali úvahami, že 

něco patologického jednoduše vyjmou z těla uměle 
vytvořenými otvory. Téměř ve všech starých kulturách se 
prováděly podobné zákroky. Později si na tyto postupy 
dělali nároky chirurgové a komentovali je klasickou větou 
Ubi pus, ibi evacua. 

Při baňkování se odnímá na určitých místech zad 
pacienta, která označí samotné nemocné tělo, určité 
množství krve, která se nachází „mimo cirkulaci“, která 
necirkuluje. Ubi plethora, ibi evacua. Skarifikátor je 
„skalpel internisty“. 

První prokazatelnou zmínkou o léčebném baňkování 
jsou lékařské pečetě zhotovené asi v roce 3 300 př. n. 1. v 
Mezopotámii. Podobné pečetě se později používaly v 
Řecku. Baňka tam byla považována za logo lékaře, což je 
důkazem toho, jak významná metoda léčby to musela být. 
Baňkování detailně popisuje i Hippokrates (400 př. n. 1.). 

O baňkování se píše také v takzvaných veterinárních 
papyrech (Egypt, 2 200 př. n. 1.) a v ajurvédě (nejstarší 
indické lékařské spisy známe z doby kolem r. 1 500 př. n. 
1.).V římské kulturní epoše se zabývalo mnoho laiků ještě 
krvavějšími metodami, které později v německém 
středověku a v renesanci přebrali lazebníci a felčaři. Avšak 
i významní lékaři, jako Celsus (30 př. n. 1. až 38 n. 1.) 
nebo Galenus (120 n. 1.) píší o umění baňkování v 
dobových lékařských spisech, které lidé četli i v dalších 
staletích. Paracelsus (1493 až 1541) pronesl:  



 

„Kde příroda stvořila bolest, tam se nahromadily 
škodlivé látky. Pokud není příroda schopná je sama 
vyprázdnit, musí lékař na tomto místě udělat umělý otvor, 
aby jí přišel na pomoc.“ 

To poukazuje na skutečnost, že baňkování bylo 
nejefektivnější metodou (a dodnes je), která rychle a bez 
vedlejších účinků odstraní bolesti zad. „Kde jsou v zádech 
bolesti, tam se baňkuje“ (Kuning von Odenwalde).  

Tento výrok se vztahuje na baňkování kravskými rohy. 
V dřívějších dobách se k baňkování používaly všechny 

možné duté předměty, aby se z podrážděné a nabodnuté 
kůže odsála „špatná krev“, např. tykve v Africe, bambus v 
Indii, kravské rohy v germánských zemích… 

V 16. století bylo v Evropě baňkování rozšířené a 
významní lékaři k němu vynalezli různé nástroje. Byli to 
především Fallopio, Vidius, Dallacroce. Christoph 
Willibald Hufeland, jeden z nejvýznamnějších německých 
lékařů v 19. století, chválil tuto metodu především při léčbě 
onemocnění očí, plic, srdce, bolestí zad aj. 

Od 20. století baňkování používali opět léčitelé. Pouze 
někteří lékaři tuto metodu nikdy nepřestali používat – 
považovali ji za svou nepostradatelnou výbavu v rámci 
přirozeného léčení. Mezi těmito lékaři zaujímal přední 
místo Bernhard Aschner. Narodil se roku 1883; ve Vídni se 
věnoval experimentální chirurgii mozku a mozkové 
endokrinologii. Jako prvnímu vědci se mu podařilo 
operativně odstranit hypofýzu a vysvětlit její fyziologii. O 
30 let později získal B. Houssay za stejnou práci Nobelovu 
cenu. Později se Aschner v Halle habilitoval jako profesor 
gynekologie a byl jedním z prvních vědeckých 
revmatologů. Oživil celou řadu již zapomenutých 



 

léčebných metod a léčil jimi konstituční a civilizační 
nemoci, které už tenkrát, stejně jako dnes, představovaly 
crux medicorum: revmatismus, deprese, poškození 
meziobratlových plotének, artróza, poruchy menstruace. 

Jeho knihy (viz seznam literatury) jsou pro lékaře 
zabývajícího se přirozeným léčením pramenem užitečných 
informací a rad při léčbě tvrdošíjných nemocí, proti nimž 
současná medicína nemá prostředky, protože není schopná 
podchytit konstituci nemoci a zvládnout ji vlastní regulací, 
kterou je nadáno každé tělo. 

 

 
2 

ZÁKLADY  
 

2.1 TEORIE BAŇKOVÁNÍ  
 
□ Krvavé baňkování – a k čemu při něm 

dochází? 
(Red. pozn. k čes. vyd.: podle dosud platných právních 

norem České republiky laici nesmějí porušovat integritu 
kůže.) 

Terapeut podráždí určitá místa na zádech pacientů 
speciálními nástroji, skarifikátory. Na takto připravená 
místa přikládá evakuační skleněné baňky, do nichž se 
nasává různě velké množství krve. Pacient většinou 
bezprostředně po ukončení terapie odchází se známkami 
uzdravování. 

 



 

□ Jak si to lze vyložit? 
Když pohmatáme záda nemocného, narazíme na 

bolestivá místa. To neplatí pouze pro ortopedické 
problémy, kdy je příčinou bolesti zad nesprávné statické 
zatížení nebo poškození meziobratlových plotének. A 
neplatí to pouze pro revmatismus, u něhož revmatické 
změny vyvolávají nesnesitelné spontánní bolesti ve svalech 
a kloubech okolo páteře. Místa bolestivá na tlak prstu však 
nacházíme také při vnitřních nemocech. Podstata toho tkví 
ve skutečnosti, že každý vnitřní orgán má přiřazenou kožní 
a podkožní oblast na zádech. K tomuto přiřazení dochází 
už během ontogeneze, protože orgán a příslušná zóna na 
zádech mají společný původ v neurální liště. Později 
mluvíme o reflexních zónách na zádech. Můžeme v nich 
vyhmatat změny, které provázejí změny odpovídajícího 
orgánu uloženého např. v břišní dutině, nebo narušení jeho 
funkce. To, že se napravením změn v reflexní zóně 
(nazývané segment) dosáhne také reorganizace uvnitř těla, 
je známo a dobře prověřeno již po staletí. Toto působení do 
hloubky terapií vedenou zevně lze v první řadě vysvětlit 
reflexním obloukem nervového spojení mezi kůží a 
vnitřními orgány (viscero-kutánní spoje). 

Na výzkumu těchto reflexních oblouků se podíleli lékaři 
jako Head a McKenzie, 1889 (Headovy zóny), von Staa a 
Hansen, 1938, Dittmar, 1942 a maséři jako bratři 
Griffinové z USA, 1834, Ling ze Švédska, 1834, Abrams, 
1910, von Puttkamer, 1947 a Theirich/Leube (masáže 
pojivových tkání) od r. 1950. Letopočty uvádějí rok vydání 
hlavní publikace. Každá terapie zasahující do těla „zvenčí“ 
je v první řadě terapií segmentální. Jak však ještě uvidíme, 
baňkování je více než to. 



 

 
 
(1) obratel 
(2) ganglion (uzlík s těly nervových buněk) 
(3) orgán (viscerum) 
(4) rámus visceralis (nervová vlákna vedoucí z 

ganglia do orgánu) 
(5) rámus somaticus (nervová vlákna vedoucí z 

ganglia do podkoží a Headových zón) 
(6) Headova zóna 
(7) povrch těla (soma) 
(8) nervový vztah: viscero-kutánni (orgán-kůže) 
 
 
 
 
 



 

□ Suché baňkování – k čemu při něm 
dochází? 

Při suchém baňkování nedochází k porušeni kůže. 
Pomocí vhodných opatření se na gelose (rušivé pole) 
vyvolá podráždění sáním, které způsobí, že červené 
krvinky proniknou z cév do prostoru kolem nich, aniž by 
došlo k poranění vlásečnic (suchá diapedéza). Tyto 
extravazáty se musí z krevní podlitiny opět odstranit. Aby 
se zaktivovaly, musí organismus výrazně zlepšit prokrvení 
postižených míst, což vyžaduje celkovou aktivaci 
veškerých životních pochodů v léčené zóně (narušená 
reflexní zóna). Podle reflexologie to působí přímo na 
odpovídající cílový orgán a v souladu s celostním 
pohledem na pacienta zase zpět na celek ve smyslu 
normalizující informační zpětné vazby. 

 
Příklady 
 
Ortopedické problémy 
351etý policista trpěl už 10 let (od nehody při sportu) 

bolestí zad. Následkem vpáčené zlomeniny jednoho obratle 
a stlačení mezi-obratlové ploténky se u něho vyvinulo 
ohnutí zad. Natahovače zad jsou v oblasti zlomeniny 
chronicky napjaté a vytvořila se v nich myogelosa. Bolesti 
v místě pod frakturou vystřelují částečně do obou nohou. 
Pacient má omezený pohyb a nemůže dále provozovat 
oblíbený jezdecký sport. 

Krvavé baňkování na myogelose, která leží pod dřívější 
zlomeninou, přineslo okamžitou úlevu od bolesti, trvající 
několik dní. Baňkovalo se ještě 3krát, co 4 týdny, později 
za čtvrt roku. Touto terapií se odstranily podněty pro 



 

tvorbu myogelosy. Dochází k usměrňujícímu a stále 
dobrému prokrvování dříve narušeného segmentu. Bolesti 
zmizely navždy a pacient může nyní opět bez námahy 
snášet větší zatížení, například ježdění na koni. 

 
Revmatismus měkkých částí 
51 1etá žena v domácnosti trpí už 7 let zvětšujícími se 

bolestmi v oblasti lokte, ramene a zátylku. Nastupují 
především při mytí oken, žehlení a věšení prádla. V 
poslední době si stěžuje na oteklé prsty ráno po probuzení. 
Nemůže si sundat prstýnek, prsty ji bolí a vnímá je jako 
napěchované klobásy. Ke zlepšení nevedly masáže, 
vodoléčba, fango, chiropraxe ani antirevmatika. 
Terapeutická kúra pyrazolonem a příbuznými léky vedla ke 
zmírnění potíží pouze na přechodnou dobu, přinesla však 
jako vedlejší účinky závratě, srdeční problémy a poruchy 
žaludku a střev. 

Pacientka byla třikrát po sobě léčena metodou krvavého 
baňkování v oblasti ramene a byly jí předepsány rostlinné 
prostředky pusobicí na ledviny. Po uplynutí 4 týdnů jí bylo 
tak dobře, jako by byla uzdravená. Dlouhodobější, silně 
zatěžující práce (např. mytí oken), vede k nepatrným 
recidivám, které se během dalších let zvládly vždy jediným 
terapeutickým sezením. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Onemocnění žlučníku 
72 1etá pacientka si už 30 let stěžuje na znovu se 

vracející žlučníkové koliky. Žlučník měla operovaný už 
před 15 lety. Byly v něm nalezeny kameny. Pacientka je 
cholerická, špatně spí, má děsivé sny, stěžuje si na 
migrény, návaly jako v klimakteriu a tuhou stolici. Při 
vyšetření bylo nápadné, že v reflexní zóně žlučníku na 
zádech byla silná, bolestivá gelosa. Když se po ní přejelo 
rukou, zdálo se, že se pod tímto místem nachází 
nahromaděná krev jako v křečové žíle. 

Toto místo se jednou krvavě baňkovalo. Pacientka za 4 
týdny telefonovala, že od té doby neměla bolesti hlavy a že 
také žlučníkové koliky přestaly. Stolice se normalizovala a 
návaly se výrazně omezily. Po půl roce se opět ozvala. 
Hlásila, že po několika rozčileních se vrátily staré potíže. 
Opětovné baňkování pacientku vyléčilo na další 1 rok. Poté 
přicházela jednou do roka, aby si nechala provést tuto pro 
ni tak blahodárnou terapii. Od té doby nepotřebuje žádné 
léky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2 ZÁDA JAKO ZRCADLO 
VNIT ŘNÍCH PORUCH, JAKO 

DIAGNOSTICKÉ PRACOVNÍ POLE 
 
 
Většina míst vhodná k baňkování, především ta 

nejdůležitější, se nachází na zádech pacienta. Tento systém 
je znám již z dřívějších dob. Ruka lékaře zjistí pohmatem 
zad velmi důležité informace. (Cheiros = ruka, Chiron = 
učitel prvního lékaře Asklepia.) (Autor vysvětluje vznik 
pojmu chiropraxe, tj. zjišťování a nápravy nemocí 
pohmatem – red. pozn. k čes. vyd.) 

Přes záda se táhnou hranice nám západním lékařům 
známého příčně segmentálního, centrálně nervového 
rozdělení těla (-► obr. 3). Ale táhnou se přes ně i jiné 
linie, například ty, které popsal Američan M.D. Fitzgerald. 
Znalosti o nich přebral od Indiánů (-► obr. 5). 

Západním lékařům je už od dob Heada a McKenzieho 
známo, že se při onemocnění vnitřních orgánů objeví 
spouštěcí body (zóny podraž dění) v příčné segmentaci těla 
– které jsou uloženy především vedle obratlů. Nazývají se 
body maxima v Head-McKenzieho zónách. Body maxima 
v podélné segmentaci těla se nacházejí např. na ploskách 
chodidel (zóny dle Ingham/Marquardta, -► obr. 6), na 
lebce (akupunktura lebky), zubech (Kramer) a na 
akupunkturní dráze močového měchýře (-► obr. 4). 

Je logické, že při onemocnění jedné oblasti těla se 
stanou spouštěcí body (= trigger points) všech regulačních 
systémů, které tuto oblast kontrolují, alarmovými body. 
Stejně logické je to, že správná terapie na úrovni jednoho 



 

kybernetického systému může uhasit alarmové body na 
jiném. Na zádech se baňkují místa, která jsou alarmovými 
body, nacházející se na průsečících příčných a podélných 
segmentů. Tyto spouštěcí body jsou současně místy jak 
diagnostiky, tak terapie. Mají obojaké vlastnosti. 

Dlouho před érou farmaceutických přípravků a 
histochemických vyšetřovacích metod zkoumali lékaři a 
vědci lidské tělo a hledali na něm přesné známky toho, kde 
se onemocnění nachází, jakého je druhu nebo dokonce i to, 
odkud pochází. Za příčinu vzniku nejrůznějších nemocí 
jednou považovali selhání vnitřní obrany a jindy vinu 
pacienta, který své „hříchy“ musí odčinit přetrpěním 
nemoci. 

Tato „provinění“ můžeme dnes jemněji diferencovat a 
považovat za projev zatížení organismu s návaznými 
poruchami regulace. Postihují sice celý organismus, 
výrazněji se však projeví na nejslabším článku řetězce 
orgánů, podle kterého my potom nazýváme „postiženou“ 
konstituci. Pokud se například zdá být zvláště výrazně 
postižen systém žlučníku, bude se jednat o žlučníkovou 
konstituci. V orgánu pojivové tkáně se porucha projevuje 
proto, že v přírodě neexistují jednosměrné cesty, ale 
naopak proto, že procesy zpětné vazby a pojivová tkáň 
buňky jsou z hlediska metabolismu a toku informací 
neoddělitelně propojené (jednotnost diferencované buňky a 
glykokalix dle Heineho). Znaky dědičné konstituce čteme 
na reflexních zónách zad už u malého dítěte. 

Na druhé straně klade způsob života většiny pacientů 
nadměrné požadavky na jejich metabolismus, později tak 
dochází k poškození konstitučně nejslabších orgánů a 
současně k poruchám metabolismu ve všech částech těla, 



 

které jsou s tímto orgánem zvláště spojené. Sinolog Porkert 
dal proto konstitučnímu orgánu s „jeho“ velkým regionem 
název„orbis“. 

Také psychická zatížení mají „své“ reflexní zóny. 
Vyjadřují to i rčení (pozn. překl.: některá z nich nejsou v 
češtině známá): zvedá se ve mně žluč (hněv), veš běhá na 
játrech (rezignace), srdce se mi láme (zármutek, úlek), jde 
mi to na ledviny (obavy, nedůvěra). Protože dnes známe 
přímá neurofyziologická spojení velkého mozku přes 
retikulární formaci až ke kožním reflexním zónám, 
neudivuje nás, když dojde k poškození orgánu „pouze“ 
psychickým zatížením a po odpovídající psychoterapii opět 
vymizí. Reflexní zóna dává vědět o zatížení orgánu už 
dlouho před vznikem orgánového poškození a, pokud lze 
vyloučit jiné škodlivé činitele, oznamuje tak také psychické 
poškození. Z klinického hlediska mají tito pacienti pouze 
narušený celkový stav; (psychický) „nález“ lze zjistit v 
reflexních zónách. Tabulka na str. 9 „Regulační úrovně 
–diagnostické a terapeutické parametry“ pojednává 
především o těchto souvislostech. 

Tělo prozrazuje svoje onemocnění touto bohatě 
diferencovanou řečí; úlomky buněk ve zkumavce toho 
nikdy nebudou schopny. Vyšetřující, který tyto příznaky 
umí interpretovat, použije oči a prsty vnitřního lékaře a 
vyléčí a zničí onemocnění ve stádiu jeho vzniku. 

„To, co jsme získali rentgenovým přístrojem, to jsme 
ztratili skrze špičku prstů“. K této trefné větě by měl 
August Biers – ve dvacátém století jeden z 
nejvýznamnějších chirurgů a současně zastánce 
přirozeného životního řádu – ještě připojit: „Čím více se 



 

medicína vzdálí od lůžka nemocného, tím více se mění v 
dogma“. 

Diagnostické výsledky při studiu reflexních zón však 
lze srovnat s kvalitativními, nanejvýš semikvantitativními 
laboratorními analýzami. Nelze z nich však získat statické 
vyhodnocení onemocnění organismu; výsledky jsou 
dynamicko-kauzální, adekvátně spjaté s dynamickou 
rovnováhou organismu. Tělo lékaři říká: „V tento okamžik 
se maximum regulační poruchy nachází v tomto nebo 
jiném regulačním okruhu a orgánovém úseku a pokud v 
tuto chvíli zasáhneš do odpovídající reflexní zóny, můžeš ji 
právě tam nejlépe ovlivnit.“ 

Kdo několik let nebo dokonce desetiletí pozoruje záda 
svých pacientů, postřehne, že s přibývajícím věkem nebo 
celkovým zatížením se vzhled zón postupně změní. 

Tyto změny se nevyskytují pouze proto, že pacient v 
průběhu této doby trpěl různými problémy, ale také proto, 
že tělo reaguje na stále stejné zevní i vnitřní rušivé podněty 
jinými příznaky; a také proto, že tyto rušivé podněty působí 
na jiné energetické okrsky (regulační okruhy) a tam jsou 
zpracovávané. 

Z celé řady lékařů a vědců, kteří se zabývali míšními 
reflexními zónami, je nutné znát následující jména: Weihe 
1883, Head a McKenzie 1889, Abrams 1910, von Staa a 
Hansen 1938, von Puttkamer 1947 a Pischinger 1971. 
Uvedené letopočty jsou roky uveřejnění hlavních 
publikací. Pischinger podal ve své práci takzvaný celistvý 
důkaz toho, jak se periferní podráždění reflexních zón šíří 
do orgánů a jaké metabolické pochody přitom probíhají. 
Zkoumal jednotlivé funkce na „základní úrovni životních 
pochodů“ – v jednotce skládající se z pojivových tkání, 



 

nervových zakončení, orgánových buněk, kapilárních 
smyček, lymfatického systému a buněk pojivové tkáně. 
Později v těchto výzkumech pokračovali profesoři Heine 
(univerzita Herdecke) a Hauss (univerzita Múnster). Dnes 
můžeme vycházet z toho, že pojivová tkáň představuje 
samostatný orgán s vlastními formami reakcí a vlastními 
funkcemi. Takzvané orgánové buňky (srdeční, ledvinové, 
jaterní atd.) v ní nejenže pevně vězí jako zub v zubním 
lůžku, ale jsou s ní nerozlučně spojené bílkovinnými a 
cukernými komplexy v jednu reakční jednotku. Pochody na 
této otevřené hranici se odehrávají v koncentraci 
homeopatických ředění (asi D4 až D6) a jejich příčinou i 
následkem jsou veškeré posuny elektromagnetického 
silového pole, tedy polarizace konec-konec na 
zúčastněných molekulách. 

Tato pojivová tkáň může být více jako gel 
(nepoddajnost a nadměrné množství pufrovaných kyselin), 
nebo více jako sol (flexibilní a nadbytek pufrovaných 
bází). 

Zvědavá lidská duše, která nyní ví, „co se za tím 
skrývá,“ může být spokojená. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

□ Topografie na zádech 
Pokud prohmatáme záda zdravého člověka, nikde 

nenajdeme bolestivé gelosy, zatvrdliny, ochablá, mrtvá 
místa nebo sulcovité prohlubně nad trnovými výběžky. U 
nemocného je tomu jinak. 

Zatvrdliny a gelosy nad nadhřebenovým svalem 
(musculus supraspinatus), v horní části kápovitého svalu 
(musculus trapezius) a v tamní pojivové tkáni jsou 
spolehlivým příznakem chronického nebo znovu 
vzplanutého zánětlivého procesu v oblasti hrdla. Mohou to 
být krční mandle, vedlejší nosní dutiny, Waldeyerův okruh 
(mízní – lymfatická tkáň v oblasti hltanu), zuby, závěsný 
aparát zubů, bradavkovitý výběžek lebky za uchem (proč. 
mastoideus), střední ucho. Uvedená zóna na lopatkách 
poukazuje na toto ložisko, a to i tehdy, když nelze najít jiné 
klinické příznaky. Vždy ho lze zviditelnit elektronickým 
měřícím přístrojem. Ve dvou třetinách případů jsou tímto 
ložiskem krční mandle, a to především tehdy, když se zdají 
být malé a nenápadné. Pokud se z nich vysaje sekret 
(metoda dle H. Roedera) a kultivuje se v živné půdě, lze 
bakteriologicky prokázat, že v této vyhořelé ruině bývalého 
obranného orgánu sídlí nejtvrdošíjnější mikroorganismy 
jako Plaut-Vincentův typ nebezpečné angíny nebo 
hemolytické stafylokoky a streptokoky. 

 



 

 



 

Zatvrdliny ve výše uvedených místech na zádech 
mohou být příčinou různých onemocnění, například 
nočního brnění paže, ranních otoků prstů, zánětu 
ramenního kloubu, zánětu pažního nervu (n. brachialis), 
tenisového lokte nebo bolestí, které vystřelují do zátylku. 
Pokud se takové zatvrdliny neošetří, nemusejí se nikdy 
vyléčit chronické záněty krčních mandlí nebo záněty 
vedlejších nosních dutin. 

Směrem nahoru od uvedené oblasti, v místě zátylku 
(segment C4) se nezřídka nacházejí zatvrdliny, které jsou 
buď známkou blokády páteře nebo vedlejších reflexních 
zón disharmonie funkce ledvin, žaludku, žlučníku a jater. 
Každý orgán má vedlejší projekci do C4. Dobře to 
zobrazuje tabulka. Upozorňuje, jak je u všech nemocí 
důležité pracovat se segmentem C4. 

Pokud se v místě levé lopatky nachází izolovaně 
zatvrdlina ve svalové a pojivové tkáni, která někdy lopatku 
nadzvedává, je to známkou chronického postižení srdce. 
Příčinou bývá v tomto případě stres, zvýšená činnost štítné 
žlázy, chronicky zvýšený krevní tlak, ale i nepravidelná 
činnost srdce (fokální extrasystolie). Tyto „srdeční hrboly“ 
nenacházíme při chorobném rozšíření srdečního svalu 
vzniklého následkem chlopňových vad nebo vysokého 
stáří. 

Okolo 7. krčního obratle lze často vidět sukovitou 
vyvýšeninu, „hormonální hrbol“. Vyskytuje se v 
souvislosti s hormonálními poruchami. Často se jedná o 
příznak hypofyzární obezity, zadržování tekutin v těle v 
důsledku hormonální poruchy, úplavice cukrové (diabetu), 
špatné funkce vaječníků, dokonce může jít o příznak 
zvýšeného krevního tlaku ať už primárně nebo v důsledku 



 

onemocnění ledvin. Malá, izolovaná zatvrdlina vpravo 
vedle 7. krčního obratle může znamenat nezhoubný nádor 
svalové tkáně. 

Směrem dolů od srdeční zóny, na levé straně zad, se 
táhne podlouhlá zóna žaludku a slinivky břišní. U 
chronického zánětu žaludku a vředů je výrazně bolestivá na 
tlak. Bolestivé na tlak mohou být především menší, 
izolované gelosy, které se v ní nacházejí. 

Ty se nacházejí například na akupunkturních bodech 
dráhy močového měchýře a mohou se tak stát souhlasnými 
body pro srdce, plíce nebo osrdečník. 

U velmi štíhlých lidí, kteří vedle obecného oslabení 
tělesných tekutin trpí snížením polohy žaludku, mluvíme o 
„údolí žaludku“, když tato zóna působí pod prsty mrtvým 
dojmem, jako by byla prázdná, pokleslá a bez napětí. Tito 
pacienti si stěžují na plnost žaludku, říhání, knedlík v břiše, 
těžký pocit v podbřišku, jsou nervózní a zdá se jim, že jsou 
v bezvýchodné situaci. Chybí jim tvořivá radost. Velký díl 
tzv. vegetativně-dystonických pacientů se rekrutuje z 
těchto lidí s „žaludečním oslabením“. 

Zóna žaludku a zóna slinivky břišní se prolínají, tak 
jako zóna žlučníku a zóna jater. Čínská medicína nazývá 
tyto vztahy „orgány ve vztahu povrch-nitro“. Zóna slinivky 
břišní je zvláště výrazná u diabetiků (plnost) a u osob se 
sníženou vylučovací funkcí žláz (prázdnota), stejně tak 
jako u lidí s přetížením žláz a u osob s klinicky 
manifestovanými alergiemi ekologického původu 
(Randolph, MacKarness), jedná se o plnou nebo 
přechodnou gelosu. V současnosti k tomuto jevu dochází 
ve velké míře. 



 

V oblasti žaludeční zóny se nacházejí bolestivé gelosy 
nad pod-hřebenovým, velkým oblým a pod kápovitým 
svalem (musculus in-fraspinatus, teres major, trapezius), a 
to i v případě chybějící žaludeční anamnézy. Pokrývají 
oblast několika mezižeberních nervů. Na jejich odstupu lze 
nad trnovými výběžky nahmatat sulcovité propadliny. 
Bolestivé mezižeberní nervy lze prstem snadno sledovat až 
nad přední podpažní řasu, přesně k bodu, na němž se 
projevují potíže pacienta. Jedná se většinou o bolesti na 
hrudi – u žen v prsou – které se mylně považují za bolesti 
od srdce nebo dokonce za začínající novotvary. Většinou 
musí chudáci pacienti polykat všechny možné léky na 
srdce a věnčité cévy nebo dokonce psychofarmaka, než se 
vyloučí onemocnění srdce. Také tzv. Tietzův syndrom má 
spojitost s těmito gelosami. Gelosy v současné době vidíme 
a hmatáme stále častěji i uvnitř „údolí žaludku“. To 
odpovídá zóně žlučníku, která nad ním leží, a je vůči němu 
často poněkud níže, a to o jednu nebo dvě délky obratle. 
Jedná se o zónu slinivky břišní. 

Asi ve výšce 3. a 4. hrudního obratle, ve vzdálenosti tří 
až čtyř příčných šířek palce vedle páteře, se nachází u 
pacientů se zatížením pravého srdce – tedy v případě 
městnání v malém krevním oběhu – dvě nanejvýš bolestivé 
a překrvené gelosy. Nalézají se na místě, které čínská 
medicína nazývá „brána větru“ (red. pozn. k čes. vyd.: 
„akupunkturní“ bod BL 12 – fengmen dráhy močového 
měchýře). Nezřídka se nachází výrazné sulcovité místo nad 
trnovým výběžkem obratle ležícího mezi nimi. Pacienti si 
pak stěžují, že se nemohou zhluboka nadechnout, nebo na 
bolesti, které ostře vystřelují odtud dopředu. Se 
želatinózními zónami v oblasti „brány větru“ lze spojovat 



 

také tlak na hrudní kost, někdy až bolestivý, nebo pocit 
knedlíku v krku provázený bolestí při polykání. 

Směrem dolů vpravo od hřebene lopatky lze v současné 
době u většiny lidí nahmatat bolestivé gelosy v segmentu 
žlučníku. Je to bod, ze kterého v případě žlučníkové koliky 
bolest „vystřeluje až k lopatce“. U všech případů městnání 
žluči, u poruch vylučování žluči z jaterních buněk, u 
ztučnění jater, cirhózy, špatného trávení tuků, ale také při 
stavu nadbytku krve a u městnání v játrech následkem 
onemocnění srdce se tento bod projevuje jako gelosa 
bolestivá na tlak a přeplněná krví. Některé potíže v horní 
části břicha lze objasnit právě přítomností této citlivé zóny. 
Tak se zjistí, že některé údajné dvanáctníkové vředy nebo 
záněty slinivky jsou právě projevem funkčního městnání 
žluči. Ve spojitosti s jizvou po chirurgickém vynětí 
žlučníku, která je rušivým polem, lze tuto zónu považovat 
za příznak postcholecystektomického syndromu. Na tuto 
žlučníkovou zónu navazuje směrem dolů jaterní segment. 
Lze ho nahmatat jako mírně sulcovité ztuhnutý proužek 
pojivové tkáně vpravo vedle páteře, většinou v oblasti 2. 
ramene dráhy močového měchýře. Tento proužek se však 
může enormně zvětšit, takže u chronických onemocnění 
jater, která se projevují různorodými potížemi, se v těchto 
místech vyhrbí hrudní koš doprava a může někdy nabývat 
zvláštních tvarů. 

Tento jaterní hrbol lze těžko odlišit od hrbolu při 
skolióze. Díky správnému a neustálému ošetřování této 
zóny může hrbol vymizet, což zároveň dokazuje účinnost 
této terapie. U pacientů trpících migrénou, u nichž dochází 
k patologickému proudění energie v čínských drahách jater 



 

a žlučníku, lze většinou současně zjistit jaterní i 
žlučníkovou zónu. 

V segmentu Th9, tedy v úrovni 12. žebra a níže, se u 
mnoha lidí nacházejí dvě gelosy o velikosti dětské pěsti, 
které se táhnou směrem dolů skoro až k pánvi; jsou velmi 
bolestivé na tlak. U takového nálezu pacienti často udávají 
potíže patřící mezi „vegetativní dystonie“. Jedná se o noční 
pocení, ranní buzení s tlakem v hlavě nebo s migrénou, při 
níž se bolest tlačí ven z lebky. K nejčastějším potížím 
takových pacientů patří také tíživé ranní únavy, které jsou 
často provázené pálením očí nebo slzením a otokem 
dolních víček. Kromě toho nacházíme také poruchy zraku, 
aniž by odborník zjistil konkrétní problém, ledové nohy a 
kolena a pocit ledového chladu na zádech. 

Ženy si navíc stěžují na bolesti podbřišku před 
menstruací či při ní, na výtok z pochvy a na nepravidelné 
vylučování tekutin: některé dny dochází v celém těle k 
městnání tekutin, jiné dny se naopak vylučuje velké 
množství čiré moči. Vše poukazuje na ledviny, ale 
diagnózu „onemocnění ledvin“ nepotvrzují výsledky 
rentgenového ani laboratorního vyšetření. Na poruchu 
funkce ledvin někdy poukazuje pouze výsledek vyšetření 
izotopů, záznam funkce ledvin nebo mírně zvýšený krevní 
tlak. V těchto případech musí příčinu prozradit 
nejdůkladnější anamnéza a ukazovák prohmatávající záda. 
Správnost diagnózy potvrdí svým účinkem terapie této 
reflexní zóny (baňkování), homeopatické ošetření nebo 
změna stravování. Jedná se totiž o funkční slabost tkání 
vytvářejících moč, která je vždy provázená spazmy v 
oblasti ledvinných klubíček – glomerulů. 



 

Pokud se současně s ledvinovými gelosami nacházejí v 
horních částech hýžďových svalů tvrdé uzly velikosti 
hrášku nebo fazole, lze s jistotou vyslovit diagnózu „dna“ a 
potvrdit ji sérologickým vyšetřením. 

V souvislosti s popisovanými gelosami v Th9 je třeba 
zmínit již výše uvedené vedlejší zóny v oblasti C4 na krku. 
Jsou vždy přítomné u tzv. „ledvinové migrény“, a to v 
oblasti akupunkturních drah ledvin a močového měchýře, i 
u zeleného zákalu. V této souvislosti je zajímavé, že se 
překrývají ledvinové zóny a „žaludeční body“ dle Boase. 
Také akupunkturní přepravní body pro žaludek leží v 
oblasti těchto ledvinových zón. Lze spekulovat, zda 
společné fyziologické rysy v reflexní zóně nejsou známkou 
toho, že tyto dva orgány mají identickou funkci, a to 
odstraňovat kyseliny z těla. V obou orgánech se totiž 
enzym „karboanhydráza“ stará o to, aby byl chlorid sodný 
obsažený v krvi rozštěpen na jednotlivé atomy. Z chlóru 
vzniká po sloučení s vodíkovým iontem slizniční 
chlorovodík (kyselina solná): žaludek ji vylučuje do své 
dutiny, ledviny do tubulů. Zbylý sodík se dostane zpět do 
krve a tvoří tam s přítomnými bikarbonáty bikarbonát 
sodný (natron) v disociované formě (regulace pH v těle dle 
Kerna). 

Také vaječníky mají své zóny. Leží přímo vedle páteře 
nad skloubením kosti křížové a kyčelní. Jsou výrazné u 
dysmenorey, překrvení pánve, při zánětu vaječníků a 
vejcovodů. V klimakteriu je nacházíme v případě městnání 
tepla, při výrazném pocitu, že děloha nebo močový měchýř 
tlačí dolů skrze pánevní dno, a samozřejmě je nacházíme 
také krátce před nástupem menstruace. Pokud se tyto 
gelosy objeví jednostranně, jsou obvykle špatně odlišitelné 



 

od těch, které se vyskytují při bolesti sedacího nervu, nebo 
od jiných, které se nacházejí při jednostranné poruše 
odtoku žilní krve z dolní končetiny nebo při zánětu žil v 
dolní končetině. Rozlišit nám je pomůže anamnéza. Tyto 
zóny jsou vždy přítomné také v souvislosti s nočním 
neklidem dolních končetin, těžkými lýtky nebo pocitem 
pálení šlapek nohou a znamenají žilní městnání v malé 
pánvi. 

Mezi ledvinovými gelosami a vaječníkovými zónami 
lze v oblasti vnitřního nebo vnějšího ramene dráhy 
močového měchýře nalézt několik gelos, které se vždy 
vyskytují v souvislosti s onemocněním kyčelních kloubů, 
kolenních kloubů a především s blokádou meziobratlových 
kloubů a jejich následky. Kromě toho existují střevní zóny, 
které jsou aktivní vždy při podráždění střevní sliznice a při 
nesprávném složení střevní mikroflóry. Také střevní 
spazmy se projevují (prázdnými) gelosami. 

Svoji vlastní zónu na zádech má i slepé střevo. Lze ji 
dobře najít na šířku dlaně u páteře na pravé straně zad, 
táhne se směrem dolů od 12. žebra. Nachází se na 2. (zevní 
větvi neboli zevním rameni) dráhy močového měchýře asi 
na polovině vzdálenosti ke hřebenu kosti kyčelní. 

V případě klimakterických depresí i u některých jiných 
příznaků depresí vyvolaných stresem (reaktivní deprese) 
nacházíme v souvislosti s jaterním hrbolem nebo 
žlučníkovou zónou nápadnou sukovitou gelosu, která je 
výrazně bolestivá na tlak a nachází se nad křížovou kostí a 
nad trnovým výběžkem 5. bederního obratle. Nechybí ani v 
případě esenciální hypertenze. Zde je velmi zajímavá 
Aschnerova terapie formou kantaridinové náplasti. 



 

Kromě gelos, které jsou projevem reflexních vztahů při 
poškození orgánů (kuti-viscerální reflexy/viscerokutánní 
reflexy), nacházíme na zádech gelosy a změněné zóny i 
tehdy, když došlo k poškození kostry statickým zatížením. 
Následkem zkrácení dolní končetiny, křivého postavení 
pánve nebo skoliózy, uvolnění skloubení kosti křížové a 
kyčelní po pádu nebo – „naprosto normální a časté“ – 
během porodu, mohou během měsíců a let vzniknout 
bolestivé myogelosy v pojivové tkáni, které nejsou často 
ničím jiným, než příznakem spazmu svalových bříšek, při 
němž se svaly snaží držet pohromadě od sebe oddálené 
obratle. Na začátku takového onemocnění pak pozorujeme 
na zádech zdánlivě náhodné gelosy. Nacházejí se však 
většinou na vnitřní nebo vnější dráze močového měchýře v 
mezižeberních prostorách. Případné bolesti pocházejí od 
mezižeberních nervů. Pokud tuto bolest sledujeme prstem, 
narazíme vždy na vysoce bolestivý trnový výběžek 
odpovídajícího obratle. V dalším průběhu tohoto poškození 
– především tehdy, když nebyla provedená odpovídající 
léčba – se gelosy přesunou na orgánovou zónu. 

Pokud se tam jednou usídlí, působí jako stálé dráždivé 
zóny na příslušné útrobní větve míšních nervů. Dráždivé 
nervové vzruchy pomalu dosáhnou k orgánu. Pokud trvají 
déle, mohou v tomto orgánu vyvolat nejdříve funkční 
poruchu a později i poškození buněk. Tuto dynamiku ve 
výskytu a posunu gelos může lékař studovat na pacientovi 
po dobu několika let nebo ještě lépe desetiletí. Z toho 
vyvozujeme, že reflexní zóny jsou zrcadlem dynamiky 
pochodů probíhajících v těle: statika a funkce jsou 
navzájem propojené. 



 

Výpovědi reflexních zón na zádech jsou úzce spjaté se 
správnou vyšetřovací technikou. Je zbytečné hledat 
popsané zóny nesprávným prohmatáním zad. Při správné 
vyšetřovací technice doslova vyskočí pod prsty. Pacienta je 
proto třeba posadit na vyšetřovací lehátko tak, aby měl paty 
přímo na úrovni konce lehátka. Vyšetřující se posadí za 
pacienta a požádá ho, aby udělal kočičí hřbet. Pacient 
pokud možno uchopí rukama své kotníky a nechá ramena 
poklesnout. Na těchto napnutých zádech lze rychle 
nahmatat i sebemenší jemnůstky v rámci větších zón. Nad 
trnovými výběžky obratlů i vedle páteře se hmatá silným 
tlakem. Špičky prstů vyšetřujícího mají „zbělat“. Přitom se 
postupuje od horního konce v oblasti akupunkturní dráhy 
močového měchýře. Všechna patologická místa se jeví 
jako bolestivá. Plné gelosy jsou velké minimálně jako větší 
mince, prázdné jsou však malé jako desetník, jsou polotuhé 
nebo ochablé. Tímto tématem se budeme zabývat později. 
Zkušenému lékaři trvá toto vyšetření asi 2 minuty. 
Následující kapitola se bude zabývat významem 
jednotlivých reflexních zón a jejich spojitostí s jinými 
systémy zón. Zde je však nutné upozornit, že body maxima 
Head-McKenzieho zón nejsou pouhými spouštěcími body 
(trigger points) ve smyslu příčné segmentace, ale že jsou to 
také spouštěcí body podélných segmentů podle orgánů. 
Pravděpodobně jsou to body průniku obou těchto systémů. 

V následujících kapitolách se bude opakovaně 
pojednávat o vztahu k tzv. akupunkturním drahám. Tyto 
dráhy jsou „pomyslné linie“ spojující spouštěcí body, které 
se při patřičném onemocnění objevují na pacientovi vždy v 
řetězci. Jednotlivé body jsou místy k baňkování. Řetězce 
bodů (a jejich hmatné vnější oblasti) probíhají tělem v 



 

podélných drahách. Při kterémkoli členění (podélné i 
příčné segmenty) se podráždění v řetězci šíří obousměrně. 
Slouží k vlastnímu řízení organismu (kybernetika). Jejich 
hlavní spouštěcí body signalizují lékaři, která část těla je 
poškozená, a mohou být také místem jeho léčebného 
zásahu. O segmentaci těla obr. 3-6. 

Abychom vůbec pochopili účinky baňkování, je třeba 
znát vztahy v rámci podélné segmentace těla. Bohužel i 
přes novodobé výzkumy se dodnes nenašel žádný substrát, 
kterým by se vedly vzruchy v rámci těchto segmentů, takže 
nepochybné souvislosti stále ještě „nejsou vědecky 
dokázané“ a zůstávají Popelkou v západní medicíně. 

 
□ Pomohou nám tyto představy 
a) Pohyb elektronů z hlediska kvantové teorie, „funkční 

polarizace v biopolymerech", piezo- a pyroelektricita dle 
Athenstaedta. 

b) Neuro-humorální působení. 
c) Informační „trickling" („stékání po kapkách"), to 

znamená, že se přímé informace od buňky k buňce dále šíří 
do všech směrů jako dešťové kapky po drátěné síti. 

d) Polarizované fotonové vlny, které se tvoří v 
genetické substanci (dvojitá šroubovice) a odtud se dále 
předávají následujícím buňkám a do okolí jako informace 
(Popp). 

e) Autonomní nervový systém se známými vlákny; platí 
to především pro tělesné body, které mají úzký vztah k 
cévám a nervům (např. hluboko uložené akupunkturní 
body). 

 



 

Každá porucha regulace a každý její opak vedoucí k 
uzdravení probíhá současně všemi (mnoha) regulačními 
systémy. To garantuje, že autonomní systém regulace 
zdraví (zpětné síly) v organismu jsou vícenásobně jištěny. 
Tělo je kybernetická síť, sama sebe zaměřující, opravující a 
stále se sledující jednotka, která každým okamžikem 
usiluje o stav co nejvyšší dokonalosti. Nyní vyjmeme z 
rozmanitých regulací, které v něm probíhají, hlavní úrovně 
a představíme jejich vzájemné vztahy. Všechny životní a 
regulační pochody mají jeden cíl: základnu života, 
prostředí, v němž plavou jednotlivé buňky (jako kdysi v 
praoceánu) udržet pokud možno ve stavu co nejvhodnějším 
pro život. 

Regulační procesy tohoto prostředí probíhají na různých 
úrovních, které se na mnoha místech propojují do sítě. V 
rámci těchto úrovní existuje mnoho podřízených 
regulačních okruhů. 

 
 
Úroveň příčné segmentace 
Regulační úroveň nad kuti-viscerálními dráhami 

(reflexní oblouky), regulace statiky páteře atd. Zde působí 
terapie jako baňkování, chiropraxe, masáže, gymnastika, 
operace… 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Úroveň podélné segmentace 
Dynamika, energetika, ovlivnění skrze psyché a 

terapeutické ovlivnění regulace prostřednictvím 
akupunktury, masáže reflexních zón na chodidlech, 
psychoterapie, kinesiologie… 

 
Úroveň imunitní regulace 
Střeva s jejich symbionty, ale i další tělesné bariéry, 

které odolávají bakteriím a toxinům; dále zatížení kůže 
teplotními změnami a jinými mikrovlnami, traumaty a 
změnami tvaru. 

V rámci těchto regulačních úrovní existují podřízené 
regulační okruhy, které řídí tělo v jednotlivých úsecích. 

Vezměme si za příklad příčnou segmentaci. Můžeme ji 
rozdělit a pojmenovat ve směru od horního konce těla ke 
spodnímu. Tedy např. krční obratel 1/hrudní obratel 4 atd. 
Můžeme ji také pojmenovat podle hlavního míšního nervu, 
který ji zásobuje: Cl/Th4 atd. Vžitá jsou také označení, 
která se odvozují od odpovídajícího orgánu, který je 
středo-bodem svého segmentu: „srdeční segment“, 
„ledvinový segment“, atd. Takže nyní každý segment 
obsahuje praktický středobod, „spouštěcí bod čili trigger 
point“, který ovlivňuje celou regulační úroveň, ale 
nejvýrazněji příslušný hlavní orgán. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Příklad: Srdeční neuróza 
25 letý pacient už půl roku trpí zesilujícími bolestmi 

srdce, především v klidu, večer a v noci. Potom se budí s 
pocitem sklíčenosti, prudce rozevře okno a cítí bolest, která 
mu vystřeluje z hrudi až k malíčku levé ruky. V klidovém 
EKG byly zjištěné extrasystoly, které při zátěži vymizely. 
Anamnéza odhalila psychické zatížení, které trvá 
minimálně rok. Na zádech lze v zóně srdce zjistit dvě tvrdé 
bolestivé myogelosy. Leží nad mezižeberními nervy. Dále 
ve směru k páteři nacházíme dvě pod sebou ležící rušivá 
pole meziobratlových plotének (poškození 
meziobratlových plotének, popř. částečné vykloubení 
meziobratlových kloubů). Bylo provedeno baňkování 
myogelos spojené s chiropraktickým ošetřením páteře. 
Nové klinické vyšetření potvrdilo, že srdce je organicky 
zdravé a schopné zátěže; potíže vymizely. „Malá 
psychoterapie“ bez baňkování předtím nevedla k úspěchu. 
Závěr: tělesná porucha, která se manifestovala už na více 
regulačních úrovních, musí být také léčena na různých 
úrovních současně. Odůvodnění je na str. 8 a 9 (regulační 
úrovně). 

Různé reakční zóny jsou navzájem spojené do sítě; 
nejsou tedy spojené pouze lineárně-kauzálně. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příklad: Porucha několika reakčních zón 
43 1etý pacient mnoho let trpí křečovitou zácpou, 

nadýmáním, neustálým říháním, napětím ve spodním úseku 
bederní páteře, bolestí sedacího nervu. Stěžuje si na 
extrasystolii a bolesti srdce. Internista mu provedl EKG, 
kde zjistil změny v úseku ST a potvrdil Prinz-metalovu 
anginu pectoris. 

Léčba spočívala v opatrných masážích oblasti bederní 
páteře – gelosy, které se tam nacházely, se pomalu uvolnily 
– a současně v regulaci zácpy psychoterapií a dietou. 
Subjektivní potíže se srdcem zmizely a v dlouhodobě 
natáčeném záznamu EKG se už nenacházely žádné 
příznaky Prinzmetalovy anginy. 

Porucha, která se odehrává v rámci jednoho příčného 
segmentu, nezůstane omezená pouze na něj. O to se starají 
už mechanické pochody. Když například zjistíme chybné 
postavení obratle v oblasti C7/Th1, víme, že se zde upínají 
svaly a šlachy, které probíhají více segmenty. Chybné 
postavení obratle způsobí nestabilitu páteře s tlakem na 
kořeny míšních nervů, které zase mohou zapříčinit poruchu 
prokrvení celé části těla (výživa). Organismus se pokouší 
prostřednictvím svalů podpořit nestabilní místa v páteři. 
Protože svaly nejsou uzpůsobené na trvalý tah, vznikají v 
nich spazmy (gelosy). Ty ruší určité části segmentu 
(ložisko). Protože svalové spazmy a tahy pojivové tkáně 
probíhají několika segmenty, budou „škubat a trhat“ i za 
svůj úpon a mohou v jeho místech vyvolat novou 
nestabilitu (částečné vymknutí = blokáda meziobratlových 
kloubů). Tak se může porucha například nosiče (1. krčního 
obratle zvaného atlas) pomalu posunout až k poslednímu 
bedernímu obratli a na své cestě směrem dolů vyvolat 



 

různé narušení segmentů v celém těle. Mluví se pak o 
pseudopolyradikulitidě (= nepravý zánět nervových 
kořenů) (Bergsmann) nebo o „ensuite (následném) 
fenoménu“. K tomu uvádím příklad, který nazval kolega 
Schónberger „signály narušené páteře“ 

 
Příklad: Signály narušené páteře 
„Jedna žena trpěla od porodu mírnými statickými 

potížemi, za pár let také zácpou, potížemi v nadbřišku, 
bolestí v rameni a paži a nakonec migrénou odolávající 
léčbě. Byla bez úspěchů léčená několika chiropraktiky – 
ale pouze na úrovni krční páteře. Rentgenové snímky krční 
páteře byly v tomto případě opakovaně bez nálezu 
–očekávaný signál chyběl. Na rtg snímku bederní páteře 
však bylo zjištěno výrazně šikmé postavení pánve, v délce 
dolních končetin (red. pozn. k čes. vyd.: viz kniha M. 
Saionji: Yumeiho) byl rozdíl 3 cm (ve stoje a v lehu), byla 
zjištěna značná fibrositida hýždí – zmnožení vaziva typu 
„vlnitého plechu“. Před lety u ní došlo během porodu k 
sub-luxaci (blokádě) několika menších meziobratlových 
kloubů v oblasti bederní páteře a především v oblasti 
skloubení kosti křížové a kyčelní. Po mobilizaci oblasti 
pánve pacientka okamžitě pocítila teplo proudící až k 
hlavě, srovnala se délka nohou, hlava byla jasnější. Nikdy 
už neměla bolesti hlavy, jak ukázala kontrola po letech. 
Stačila jedna léčba. Fibrositida zmizela, nohy byly stejně 
dlouhé.“ 

Náprava na ortopedické regulační úrovni může a měla 
by být vždy zahájena baňkováním. Ve vhodných případech 
lze pouhým baňkováním vyřešit hlavní gelosu v 
postiženém segmentu, protože, jak napsal Schonberger: 



 

„Na blokádu skloubení páteřních obratlů reaguje totiž jako 
jednotka celý segment – kůže, sympatikus a 
parasympatikus, podkoží, svaly, cévy, senzitivní a 
motorické nervy a jimi inervované orgány. Blokády jsou 
zčásti faktorem, zčásti příčinou vzniklých škod.“ 

Blokován je tedy celý segment a často je třeba blokády 
prolomit současně na více místech segmentu. 

 
 
Příklad: Blokáda segmentu na více místech 
18 1etý atleticky stavěný elektrikář byl ke mně poslán 

svým zaměstnavatelem. Asi týden byl práce neschopný, 
protože trpěl silnými bolestmi mezi lopatkami a odtud do 
oblasti srdce vystřelujícími křečemi. Nemohl se zhluboka 
nadechnout, měl silný pocit strachu a v noci se budil, 
protože při přetočení v posteli ho bolestivě píchalo v 
zádech. Domácí lékař mu na dalších 14 dní předepsal 
neschopenku, zaměstnavatel ho však momentálně nemohl 
postrádat. Mladý muž udával, že několikrát dostal bez 
úspěchu injekce do svalu a také vícekrát byl bez úspěchu 
ošetřen chiroprakticky. „Jen co jsem vyšel z ordinace, už 
mě braly křeče.“ 

Pacient byl nejdříve baňkován na celých zádech se 
rozprostírajících gelosách, potom podstoupil chiropraxi a 
pak mu byl do kůže aplikován extrakt ze jmelí. Za hodinu 
byl práce schopný a potíže se mu nikdy nevrátily. 

 
Příklad: Úroveň imunoregulace 
75 letá žena si léta stěžovala na bolesti v oblasti šíje a 

kříže a na stálé infekce. Pohmatem byly zjištěny velmi 
tvrdé zatuhliny v oblasti pletence ramenního a v oblasti 



 

bederní páteře a pánve. Rentgenologicky nebyly kromě 
příznaků opotřebování odpovídajících věku žádné nálezy. 
Vedlejším nálezem byla už několik let trvající tvrdošíjná 
zácpa. Po její regulaci dietetickými opatřeními, která 
pacienta přísně dodržovala, se srovnaly blokované reflexní 
zóny bez další lokální terapie. Pacientka byla bez bolestí a 
nedostala další infekce. V tomto případě úprava rušivého 
pole střeva léčebně ovlivnila příslušný segment bederní 
páteře prostřednictvím vedlejší regulační zóny „povrch 
střeva“ a zároveň dietetická opatření léčila na úrovni 
„orgánu žaludku“ jeho reflexní oblast v krční páteři. 

Regulační úrovně příčné segmentace a imunoregulace 
zde budou rozebrány podrobněji v zastoupení jiných 
hlavních regulačních úrovní. Samozřejmě se takové 
segmentální blokády vyskytují při poruchách na všech 
hlavních regulačních úrovních a zmizí po odpovídající 
terapii. Blokádu páteře (spontánní subluxace – samovolné 
částečné vykloubení) lze odstranit na čistě energetické 
úrovni akupunkturou nebo psychoterapií. Stejně tak se to 
podaří masážemi reflexních zón na chodidlech, tedy daleko 
od místa segmentální blokády. Blokované okrsky se dnes 
nazývají také ložiska (foci neboli fokusy). Nauka o 
fokálních dějích (ložiscích místního podráždění) je 
nanejvýš užitečná pro pochopení seberegulace. V ustálené 
terminologii se však stále více a více slučuje s pojmem 
zánětlivé ložisko. Gelosy, o nichž se v této knize píše na 
více místech, spouštěcí body kybernetiky, blokády kloubů, 
jizvy a orgánové ruiny jsou foci, fokusy, v širším smyslu – 
dnes se označují pojmem rušivá pole ve smyslu 
Pischingera. 

 



 

2.3 MÍSTO K BAŇKOVÁNÍ JAKO 
FOKUS (RUŠIVÉ POLE) NA 

VEGETATIVNÍ BÁZI  
 
Rušivé pole je takovým místem těla, kde došlo k 

poškození životní dynamiky. Už na začátku poruchy i 
během celého jejího průběhu se toto poškození odehrává 
především v základně životních funkcí, čili v 
nezformované pojivové tkáni, která je pro tzv. konečně 
diferencované orgánové buňky jakýmsi praoceánem, v 
němž plave jednobuněčný organismus (Pischinger, Keller, 
Hauss, Heine). Je to „systém základní regulace“. 

Obrázek 8 ukazuje pět elementů, které společně tvoří 
základnu všech životních pochodů, nebo lépe řečeno 
úroveň, na níž vzniká nový život, probíhají opravné 
procesy a zanikají buňky. Je to mezi – a nitrobuněčný 
metabolismus. Mikroskopicky rozeznáváme těchto pět 
základních elementů: 

1. Diferencované (dobře rozlišené) orgánové buňky a 
jejich systém zásobování a odstraňování odpadu. Poslední 
jmenovaný zahrnuje další čtyři základní elementy, a to 

2. Diferencované a nediferencované (málo rozlišené, 
primitivnější) pojivové buňky 

Buňky pojivové tkáně se mohou podle potřeb zmnožit v 
nediferencované pojivové tkáni a z toho se vyberou 
elementy, zabalí a vyjmou z celkového oběhu. Mohou se 
však také rozpustit a jejich obsah zlepší prostředí základny 
života. Stejně tak se může zintenzívnit nebo zpomalit jejich 
metabolismus (Hauss) a neformovaná vlákna pojivové 



 

tkáně se použijí jako náhrada zničené specifické tkáně 
(jizvy). 

3. Kapiláry (vlásečnice) 
a) Tepenné konce, z nichž difunduje (proniká) kyslík a 

další látky důležité pro pracující buňky. Buňky tepének 
(endotelie) tvoří samostatný a sám se sebou reagující 
regulační okruh. Navzájem se dorozumívají endogenními 
(vnitřními) hormony. 

b) Venózní konec, který odstraňuje z pracujících buněk 
odpadní a koncové produkty, a provádí zpětné vstřebání z 
mezibuněčných prostor. 

 
4. Lymfatické (mízní) cévy 
Drénují mezibuněčný prostor a pojivovou tkáň. 
 
 

 



 

5. Autonomní nervová pleteň, která zčásti končí volně 
v pojivové tkáni a jejíž stav mohou změnit nervové 
impulzy (novotvar?), která však především přiléhá na 
kapiláry a ovlivňuje jejich průměr a prostupnost a tím i 
hospodaření s plyny, minerály a bílkovinami. Je citlivá na 
pH, popř. reaguje na koncentrace iontů. Tyto koncentrace 
iontů (pufrované a nepufrované kyseliny) ovlivňují a řídí 
prokrvení kapilár (Schmidt-Schonbein). Erytrocyty tuhnou 
již při mírném poklesu pH ve tkáních a zůstávají uvězněné 
na začátku arteriálního konce kapilár. 

V normálně fungujícím metabolismu podléhá pojivová 
tkáň na vegetativní bázi neustálé přeměně mezi sólem a 
gelem. Tyto dva stavy se vymění 30krát za sekundu. 
Membrány buněčných elementů tvoří s neformovaným 
prostředím neoddělitelné syncitium a zanořují se do něho 
jako prsty. Heine (Witten-Herdecke) hovoří o vzájemném 
kalichovitém obejmutí jednotlivých elementů – glykokalix; 
glykoproteinové sloučeniny na jedné straně spojují 
struktury pojivových tkání, na druhé straně pojí navzájem 
buněčné stěny. Tyto glykoproteiny mají stejně jako 
buněčné membrány konec s kladnými a konec se 
zápornými ionty, které navzájem elektricky reagují a 
mohou být blokovány (depolarizace). V jednom rušivém 
poli nacházíme trvalé úplné a částečné depolarizace. 
Metabolismus se zablokuje nebo pracuje úsporným 
režimem. Tato depolarizace může vykazovat jednostranně 
negativní nebo jednostranně pozitivní nadměrný náboj. Zde 
zasahuje neurální terapie. 

Athenstaedt rozlišil při pokusech na katodách a anodách 
dva způsoby reakce živých organismů: na katodě vykazují 
nervové reakce excitaci (vzruch), na anodě narkotizaci 



 

(útlum). Uvnitř rušivého pole nacházíme dva typy gelos, 
horké, se zvýšeným metabolismem (depolarizace směrem 
mínus?), a studené se zpomaleným metabolismem 
(depolarizace směrem plus?). 

V rušivém poli se neformovaná pojivová tkáň podobá 
spíše gelu. Krevní cirkulace je narušená. Kapiláry trpí 
poruchami výživy, jejich stěny jsou porézní, albumin 
vystupuje, následují ho molekuly vody, dochází ke vzniku 
otoku v okolí cév, který utiskuje žilní konec kapilár i 
lymfatické cévy. To má za následek zvyšující se zanesení 
metabolismu (se snížením pH). Tím se opět zhoršuje 
krevní cirkulace v periferních částech oběhu a popsaný děj 
se opakuje. 

Takové rušivé pole vysílá do dálky elektrické impulzy, 
které ve své cílové oblasti vyvolávají stejné poruchy 
metabolismu, jaké probíhají v rušivém poli. Odstranění 
rušivého pole pak vede k „sekundárnímu fenoménu“, 
kterého lze dosáhnout také akupunkturou, baňkováním, 
masážemi chodidel i neurální terapií. Klasickým rušivým 
polem je oblast okolo jizvy. 

 
Příklad: Jizva jako rušivé pole 
34 1etá pacientka si 4 roky stěžovala na neustálé bolesti 

hlavy, které se dvakrát týdně zvrhly v migrénu. Při přesné 
anamnéze uvedla, že před operací kladívkových prstů na 
obou nohách současně tyto případy migrény a bolesti hlavy 
nemívala. Usoudilo se, že jizvy po operaci představovaly 
ložisko. Po opíchání jizev (neurální terapie) došlo k 
sekundárnímu fenoménu. Pacientka od té doby neměla 
bolesti hlavy. 



 

Baňkování patří k možnostem, jak odstranit určitá 
ložiska, a to gelosy ve spinálním nervovém segmentu. 

 
Příklad: Bolesti hlavy 
Jak je obecně známo, důvodem bolesti hlavy bývá 

křečovité stažení cév a obrna cév. 
45 1etý mechanik léta docházel do mé praxe. Předtím 

navštívil různé kliniky, sanatoria a několik odborných 
lékařů. Trpěl migrénami. Náhle se u něho objevovalo 
zhoršení zraku a zvyšující se tlak v hlavě, takže si myslel, 
že mu mozek vytlačí oči. Bylo mu nevolno, polil ho pot, 
bolesti se zvětšovaly až k pocitu bušení kladivem v hlavě, 
až myslel, že se mu nahoře rozskočí lebka. Zároveň cítil v 
oblasti ramenního pletence nepřesně ohraničený otok. 
Když jsem ho v tomto stavu prohmatával, měl jsem pocit, 
že pod rukama cítím přeplnění krevních žil lebky v 
reflexních zónách krku a ramen. Na těchto místech jsem 
okamžitě provedl baňkování, které odstranilo během 20 
minut patologické stavy dosud vzdorující léčbě. 

V následujících pasážích budou objasněny pochody, 
které se odehrávají v reflexní zóně. Rozlišujeme tři 
naprosto odlišné druhy: 

 
2.3.1 HORKÁ NEBOLI ČERVENÁ 

GELOSA 
 
Představuje zónu přeplněnou krví naměstnanou v 

pojivové tkáni nebo ve svalovém bříšku. Hmatáme 
napjatou, elastickou, už na nejjemnější dotyk bolestivou 
zatvrdlinu o velikosti větší mince. Tento tlak je však 



 

většinou pacientovi příjemný. Pokud se však na gelosu 
zatlačí silou, naběhlé a atonické žilky ve tkáni popraskají, 
přičemž slyšíme typický praskavý zvuk. Vznikne hematom 
(modřina). Na tento typ gelos se vztahuje výrok Paracelsa: 
„Kde příroda vyrobila bolest, tam nahromadila škodlivé 
látky a chce je vyprázdnit“. Baňkování na těchto místech 
lze nazvat operací internisty: ubi plethora, ibi evacua. 

V červených gelosách nacházíme procesy, které byly 
systematicky experimentálně zkoumány profesorem 
Schmitd-Schonbeinem z Technické vysoké školy v 
Aaachenu. Zjistil, že v případě narušené mikrocirkulace 
erytrocytů dochází k jejich rigiditě a penízkovatění. Je 
zajímavé číst, že už Leeuwenhoek při pozorování vlastní 
krve pod mikroskopem konstatoval, že jeho krvinky 
vypadaly tvrdé a tuhé, když byl nemocen, a měkčí a 
tvárnější, když se zase uzdravil. Endotel (buněčná 
výstelka) kapilár vykazuje zvýšenou propustnost pro vodu 
a bílkoviny, což podporuje tvorbu otoku, který se v případě 
existence horké/červené gelosy vždy vyskytuje. Viskozita 
stojící krve se zvyšuje, až nakonec transport čerstvého 
kyslíku prakticky ustane. Kyselé produkty metabolismu, 
např. kyselina mléčná, už ze tkáně gelosy nemohou proudit 
pryč, prosakují do kapilár a způsobují dodatečně zvýšení 
rigidity červených krvinek 

V dalším průběhu takových pochodů se tkáň stále více 
zanáší. Orgánové buňky už nemohou uvolňovat své 
odpadní produkty a nedostávají žádné živiny. Odumírají. 
Buněčné membrány cév v oblasti červené/horké gelosy 
vykazují pravděpodobně elektrickou polarizaci v minusové 
oblasti. Podle pravidla reflexologie se odehrávají v cílové 
oblasti červené gelosy – tedy v orgánu – reologické 



 

pochody analogické ložisku (stejně jako jejich následky a 
průvodní příznaky). 

Pouze červená gelosa se baňkuje krvavě, nikdy ne suše! 
 
□ Působení krvavého baňkování 
a) Ovlivňuje cirkulaci krve a lymfy (hemo – a 

lymforeologie) a to v celkovém regulačním okruhu 
spojeném s místem baňkování, tj. na místě baňkování a v 
cílové oblasti reflexní zóny, orgánu. Jedinou aplikací 
baňkování tedy lze např. potlačit akutní záchvat migrény, 
současně uvolnit napětí v oblasti ramenního pletence, a jak 
pacient následující den vypráví, odstranit i nadýmání a 
poprvé po letech zajistit spontánní odchod stolice, jejíž 
barva už není neobvykle světlá, a zmizení bolesti sedacího 
nervu na vnější straně stehna. V těchto případech byl 
baňkován pravý vnitřní úhel lopatky, zóna žlučníku. Cílová 
oblast pokrývala „regulační okruh žlučníku“. 

b) Zásah se řídí množstvím cirkulující krve (malé 
pouštění žilou), počtem červených krvinek v cévním 
systému (hemodiluce, tj. rozředění krve), množstvím 
bílkovin cirkulujících v krvi (vlastnosti proudění a 
hemodynamický tlak). Celkově je baňkováním ovlivněn 
tok krve ve všech tělesných tkání spojených s místem 
baňkování. 

c) Baňkování mění tonus (napětí) cévních stěn všech 
žilek nacházejících se v baňkované zóně a pravděpodobně 
se mění také jejich permeabilita (propustnost). V této 
souvislosti odkazuji na výzkumy profesora Lothara Wendta 
z Frankfurtu, který kompletně doplňuje výsledky výzkumů 
školy Schmidta-Schonbeina. 



 

Pokud v místě baňkování vládne nitrocévní nebo 
mimocévní zvýšení tlaku, bude vládnout také v 
odpovídající narušené oblasti regulačního okruhu. To by 
vysvětlilo například následující pozorování: U bolesti 
jaterního pouzdra a bolestivě oteklé jaterní reflexní zóny 
stačí baňkovat (zprůchodnit) druhou uvedenou a bolest 
jaterního pouzdra přestane během několika minut. 

Vedle červené, horké gelosy nacházíme také jiný typ 
gelosy, a to studenou, bledou. 

 

2.3.2 STUDENÁ NEBOLI BLEDÁ 
GELOSA 

 
Představuje velmi bolestivou zatvrdlinu v pojivové tkání 

o velikosti nehtu na malíčku a chudou na krev; toto místo 
je bolestivé až na hluboký a silný tlak a můžeme ji najít 
kdekoliv na těle. Hledáme ji na zádech mezi svaly, v 
mezižeberních prostorách na úrovni lopatek, především v 
zónách pojivové tkáně dle Dicke-Theirich-Leubeho. Místa, 
na nichž se takové gelosy nejčastěji nacházejí, jsou přesněji 
uvedená na obr. 21 na str. 64. Většinou je nacházíme u 
pacientů trpících vyčerpávajícím, dlouhotrvajícím 
onemocněním, kteří tedy už celkově vykazují energetickou 
prázdnotu (a prázdnotu krve). Při skarifikaci takového 
místa nevyteče spontánně žádná krev. Pokud se pokusíte 
takové místo baňkovat krvavě, nedostaví se pozitivní 
výsledek. Spíš dojde ke zhoršení celkové situace. Bolesti 
na nesprávně krvavě baňkovaném místě se mohou zesílit. 

Bledé/studené gelosy se mohou vyskytovat u všech 
konstitučních typů, jsou však příznakem prázdnoty Gangu 
a jin). Ve studené/bledé gelose vládne nedostatečné 



 

prokrvení následkem nedostatku krve, a dochází proto k 
nedostatku kyslíku a zásobení vůbec. Nedostatek kyslíku 
způsobuje nedostatečnou činnost buněčných mitochondrií. 
Zastavuje se cyklus kyseliny citrónové. To vede k 
okyselení buněk. Nedostatečné zásobení způsobuje 
nedostatek stavebních kamenů buněk, tedy také nedostatek 
produktivity buněk. Na buněčných membránách se 
zastavuje metabolismus. Bledou gelosou neprotéká žádná 
krev. Krev pravděpodobně teče oklikou a tomuto místu se 
vyhýbá (obr. 8 Vegetativní báze podle Pischingera). 
Základní tkáň se překyseluje. Podle pravidla nauky o 
reflexních zónách se v cílových oblastech bledé gelosy 
odehrávají analogické reologické pochody (obr. 10). 
Terapeuticky se bledá gelosa ošetřuje pouze nekrvavými 
technikami baňkování. 

Vládne-li v místě baňkování (rušivé pole) křeč cév 
(bledá gelosa), najdeme zde pravděpodobně nadměrnou 
plusovou polarizaci (anoda), dlouhodobou excitaci tamních 
vegetativních nervů s výstupem noradrenalinu. O tom 
pojednává obr. 9. Za příčinu považujeme poruchu 
prokrvení se snížením mimocévního metabolismu 
(narkóza). Podle pravidla nauky o ložiscích i podle 
pravidla nauky o segmentech se musí tyto pochody 
současně odehrávat i v cílovém místě (podobně probíhající 
pochody v celé oblasti regulačního okruhu). To by 
vysvětlovalo například následující pozorování: U křečovité 
bolesti břicha a nedostatečné kyselosti v žaludku stačí 
napravit nedostatečné prokrvení jeho reflexní zóny, aby se 
pomalu normalizovala vylučovací funkce buněk žaludeční 
sliznice. Toho lze dosáhnout např. pomocí suchého 



 

baňkování.Mezistupněm mezi červenou a bledou gelosou 
je přechodný typ: 

 

2.3.3 PŘECHODNÁ GELOSA  
Je většinou rozsáhlá, např. jaterní hrbol nebo zóna 

alergie (slinivky břišní), těstovitě-sulcovitá, např. 
hormonální hrbol, může vzniknout z červené gelosy při 
postupném vyčerpání orgánu; signalizuje funkční slabost 
nebo zvazivovatění orgánu. K terapii je třeba nejdříve 
použít nekrvavou metodu. Potom lze vidět, jak se tato 
gelosa pomalu zmenšuje nebo jak v jejím centru vzniká 
horká „erupce“, kterou lze baňkovat krvavě. 

 

2.4 DEFINICE BAŇKOVÁNÍ  
Baňkování můžeme popsat jako 
• zásah do regulace prokrvení 
• regulaci poměrů kyselin a zásad 
• regulaci tlaku ve tkáních (edém – otok) a následné 

uvolnění nociceptorů (receptorů bolesti) 
• regulaci piezo – a pyroelektrických poměrů v kůži 

(Athenstaedt) 
• normalizaci narušené holografické oblasti, která 

následkem chybné zpětné vazby vysílá trvalé dráždivé 
podněty. 

 
Tyto regulace směřují k autonomnímu vegetativnímu 

nervstvu, ve kterém je navzájem zřetězeno více spínacích 
úrovní, a to až po vědomí. Regulaci prokrvení 
vegetativními nervy znázorňuje obrázek 9. 



 

 

 



 

 



 

 



 

Zvláště důležitá je skutečnost, že místo baňkování se 
nachází téměř bezprostředně „nad“ paravertebrálními 
ganglii a truncus sympaticus (shluky nervových buněk, 
umístěné podél páteře, red. pozn. k čes. vyd.). Takže se 
nachází v oblasti zadních větví somatosenzitivních 
(přivádějících informace o čití z periferie do centra, red. 
pozn. k čes. vyd.) míšních nervů, které jsou krátké a kromě 
toho mohou způsobit poruchy metabolismu v 
paravertebrálních dermatomech (okrsky kůže, související 
vždy s určitou oblastí míchy, red. pozn. k čes. vyd.), 
protože v jejich hloubce leží v bezprostředním sousedství 
vedle sebe nervové a cévní dráhy, klouby, kloubní pouzdra, 
šlachy a vazy, svaly, nervy a ganglia, která se podílejí na 
mechanickém dráždění nervových kořenů a truncus 
sympaticus. Zde hrají největší prostorovou úlohu 
perivaskulární edémy (otoky kolem cév), které vznikají v 
rušivém poli. Proto může být zajímavé si upřesnit, jaká 
schémata zapojení se mohou vyskytovat v gangliích 
truncus sympaticus (obr. 9 až 11). Především si všimněte 
malých, polysynaptických (s více spojeními) vmezeřených 
nervových buněk, které spojují somatosenzitivní a 
visceromotorické (zajišťující hybnost orgánů, red. pozn. k 
čes. vyd.) vodivé dráhy (obr. 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.5 SUCHÉ BAŇKOVÁNÍ A 
BAŇKOVÉ MASÁŽE  

 
Při prohmatávání nemocných lidí jsou často nápadná 

špatně prokrvená místa. Kůže je chladná, bíle 
mramorovaná až cyanotická (nafialovělá). Kůže a podkoží 
jsou hadrovité a někdy prostoupené tuhými uzly nebo 
pruhy pojivové tkáně. Ty při pohmatu leží většinou 
hluboko a mohou být velmi bolestivé na tlak 
(chladné/bledé gelosy). Chladná místa na těle se nacházejí 
především v horní a dolní části břicha, v oblasti ledvin, v 
oblasti stehen, nad koleny, na lýtkách. Vzácněji na pažích a 
v oblasti lopatek. Většinou se chlad vyskytuje společně se 
sníženým napětím pojivové tkáně. Vpich do takové 
izolované zatvrdliny nevyvolá žádné krvácení. Masáž 
téměř nevede ke zčervenání kůže. Aplikaci tepla pacient 
vždy pociťuje jako nanejvýš příjemnou, a to jak v místě 
ošetření, tak i jako vyzařování do dálky. Pacient potom 
informuje o celkovém povolení křečí, které se podobá 
uvolnění celého těla např. po návštěvě termálních lázní a 
které aktivuje ke zvýšené činnosti všechny orgány. V 
systému ledviny/močový měchýř to vede například ke 
zvýšení exkrece moče. Tyto pochody jsou dostatečně 
známé. 

Autodidaktická a terapeutka pojivové tkáně Dickeová 
popsala při spastické poruše prokrvení nohy typické 
zatvrdliny v oblasti hýždí a stehen (svazky cév v pojivové 
tkáni). Svoji vlastní spastickou poruchu prokrvení 
odstranila tím, že masáží těchto svazků cév provedla 
regulaci narušeného reflexního místa. Theirich-Leube 
popisují stejné příznaky v případě prohnutí v bedrech, 



 

provázeném amenoreou (nepřítomností menstruace) a 
dysmenoreou (bolestivou menstruací). Obě nemoci jsou 
přece známé poruchou krevní cirkulace v oblasti malé 
pánve. 

Von Puttkamer, známý válečný a poválečný masér, 
upřesnil výše popsaná místa a zavedl ve své teorii účinku 
masáží pojem „rušitel klidu“. Pod tímto pojmem rozumíme 
primárně narušenou reflexní zónu, z níž ve smyslu 
působení ložiska vychází podráždění do takových oblastí 
těla, které s ní „zdánlivě“ nesouvisí. 
Číňané používali zvláštní aplikaci tepla – cílené 

moxování. Také horká koupel nohou podle Fritze 
Schieleho odporovala podobné procesy odehrávající se 
mezi reflexní zónou a cílovým orgánem. Suché baňkování 
a banková masáž jsou nejjednoduššími prostředky, kteří 
přinášejí stejné reakce: drahá reflexu prochází míšními 
reflexními zónami (kutivisceralni reflexy), ale určitě také 
vegetativním nervovým systémem, nervy obklopujícími 
cévy, i pro nás ještě málo známou regulací podélních 
segmentů, prochází také neurohumorálními pochody a 
nakonec především effektorovými (výkonnými) 
sloučeninami, které produkuje imunitní systém: systémem 
cytokinů. 

 



 

 
Při suchém baňkování a baňkových masážích vytváříme 

v kůži, podkoží a pojivové tkáni hyperemii (překrvení) a 
extravazáty (prosáknutí krve mimo cévní řečiště). Následně 
dochází k hyperemii cílového orgánu, která v něm 
stimuluje utlumený metabolismus. Extravazáty v reflexní 
zóně dráždí po několik dní receptory. Díky tomu je 
nedokrvená pojivová tkáň se sníženým metabolismem 
nucena zvýšit svoji výkonnost. Samoregulace v zóně se tak 
opět více aktivuje prostřednictvím systému cytokinů a s 
ním spojenými hydrolytickými enzymy (monocytární 
fagocytární systém) a následně podporuje také seberegulaci 
cílového orgánu (obr. 12). 

 



 

□ Indikace 
Suché baňkování používáme u chronických, 

vyčerpávajících stavů a u spastických onemocnění. K 
posledním uvedeným patří v první řadě všechny poruchy 
prokrvení končetin nebo oblasti kůže-podkoží, které 
spočívají v nedostatečném přívodu krve. Už prof. August 
Bier zlepšil a vyléčil svým slavným škrtidlem těžce 
léčitelné nemoci. K nim patřila i Sudeckova atrofie. 
Fyzioterapeut Siegfried von Niessen mě informoval, že měl 
s modifikovanou metodou baňkování – kdy celé končetiny 
vložil do podtlakové komory – nejlepší úspěchy při léčbě 
artróz, parestézií, Raynaudovy choroby a jiných nemocí. 

Také Ratschoff využíval v první polovině devatenáctého 
století podobnou komoru při léčbě periferní arteriální 
sklerózy (ucpání cév končetin). 

Další indikací jsou gastroptózy (pokles žaludku), 
spastické a atonické zácpy i dráždivý tračník. Zde je 
reflexní zónou břišní stěna Při spastické zácpě se zároveň 
ošetřuje hýžďové svalstvo. Při gastroptóze se zároveň 
ošetří žaludeční zóna na zádech. U spastické poruchy 
tvorby moči se ošetři zóna ledvin, svalovina lýtek i místa 
nad koleny. Atonii močového měchýře a reflux do 
močovodů léčíme v podbřišku nad sponou stydkou a ve 
slabinách na dráze močovodů. U amenorey (zástavy 
menstruace) a dysmenorey (bolestivé menstruaci) slouží 
jako reflexní zóna pro léčbu křížová kost, podbřišek, okraj 
slabiny a vnitřní strana stehna. 

Metodu suchého baňkování lze kombinovat s krvavým 
baňkováním, nebo ji lze použít před krvavým baňkováním. 
Vhodným postupem lze totiž převést přechodné nebo 
dokonce i bledé gelosy, rezistentní na terapii, na červené, 



 

lépe léčitelné gelosy. Suché baňkování se provádí tak, že se 
na vybrané místo přiloží bez předchozího podráždění kůže 
evakuovaná skleněná baňka. Zůstane tam tak dlouho, 
dokud se nevytvoří „modrá“ skvrna. Jedná se přitom o 
extravazát. Jednou nasazenou baňku lze táhnout po větší 
ploše těla a provádět takzvanou baňkovou masáž. Přitom 
vznikají další extravazáty a jejich následkem i 
mikrohematomy (mikroskopická krvácení). Díky efektivitě 
této metody a kvůli zdlouhavosti manuálního baňkování 
vynalezl Hans Zobelein mechanický podtlakový přístroj 
PMS (přístroj pro petechiální podtlakovou masáž), který 
vykonal velké služby a který lze sterilizovat. 

Z Japonska pochází tzv. mincová masáž. S velkou mincí 
(tenkrát děrovanou) se pod tlakem projíždělo po předem 
namazané gelotické tkáni a tak se vytvořily plošné 
extravazáty. Dnes se kůže natře třikrát čištěným 
pepermintovým olejem a místo se silně tře okrajem 
tenkostěnné skleněné baňky. Může to bolet. 

 
Příklad: Baňková masáž 
42 1etá žena leptosomního typu („kost a kůže“) trpí 

především během menstruace migrénou v oblasti zátylku. 
V tyto dny je naprosto vyčerpaná, krevní tlak klesá pod 
100 a následkem nechutenství a nástupu okamžitého pocitu 
plnosti je její příjem potravy nedostatečný. Při vyšetření 
zad byla objevena špatně prokrvená část reflexní zóny v 
oblasti žaludečního segmentu, jaterního segmentu a 
genitálního segmentu. Problémy se odstranily suchým 
baňkováním a bankovými masážemi, prováděnými na 
uvedených místech. 

 



 

Příklad: Suché baňkování při ileu 
24 1etý muž trpěl od časného mládí Hirschprungovou 

nemocí (megakolon, tj. chorobné zvětšení tlustého střeva). 
Následkem opakovaného subileu a ileu (obrny hybnosti 
střev) musel být několikrát operován, až mu bylo nakonec 
odstraněno skoro celé tlusté střevo. Celé jeho břicho bylo 
jedna velká jizva. Přesto za krátkou dobu (14 dní) přišel 
další subileus a ileus s nutností hospitalizace pacienta. 
Důkladné vyšetření objevilo naprosto nedostatečné 
prokrvení, spastické stavy ve smyslu bledých/chladných 
gelos na zádech. Od té doby, co je pacient na těchto 
místech pravidelně léčen suchým baňkováním a 
baňkovými masážemi, omezily se záchvaty subileu a ileu 
pouze na jeden případ za čtvrt roku. 

 
2.6 PERSPEKTIVY 

 
Lékař, který si zvykl na baňkování, se bez něho 

neobejde a včlenil ho mezi své další možnosti základního 
ošetření. Připadá mu jako ideální terapie, protože bez ní 
není myslitelné žádné trvalé ovlivnění reflexních zón. Jak 
už bylo psáno, vždy je nutné léčit také reflexní zóny, pokud 
se má opět uvést do chodu kybernetika těla. To probíhá 
podle již uvedeného schématu: 

 

 
 
 



 

Vstup do kybernetiky organismu je možný na 
nejrůznějších úrovních. To nám dokazují vynikající 
úspěchy, kterých dosahují různí lékaři i léčitelé, homeopati, 
zástupci ozónové terapie, psychoterapeuti a také tzv. 
„léčitelé duší“ aj. V praxi se však zacházení s baňkami 
osvědčilo jako nejjednodušší. 

Dnešní západní medicína kybernetiku vynechává. Je to 
medicína topologie. To lze vysvětlit na následujícím 
příkladu. 

V průběhu života se u nemocného člověka může 
nashromáždit mnohé. Ne neobvyklý by byl následující 
případ: žena ve věku 55 let trpí na zácpu a žlučové 
kameny. Od svatby mívá migrény, které se během 
těhotenství nevyskytovaly. Po porodu se u ní zmnožily 
křečové žíly, které vedly k recidivujícím hlubokým 
zánětům žil, především na levé dolní končetině. Už mnoho 
let si stěžuje na bolesti v obou kyčelních kloubech a 
především na bolesti zad mezi lopatkami. Od přechodu u ní 
docházelo k výrazným návalům horka a ke svědění v 
oblasti poševního vchodu. Při důkladné prohlídce byl 
objeven granulom (váček) u pravého horního špičáku, na 
rentgenovém snímku se zjistilo zastření obou čelistních 
dutin a byly prokázány zvyšující se sklony k depresím 
následkem nespavosti. 

Takovou pacientku bude léčit: stomatolog, který bude 
řešit granulom; ortoped, který se různými metodami pokusí 
odstranit bolesti kyčle a páteře, což se mu často podaří 
pouze použitím chemikálií, konkrétně protizánětlivých 
léků; gynekolog, který bude léčit návaly horka a svědění; 
kožní lékař, který bude přizván k léčbě svědění a který 
bude muset ošetřit žíly; internista, který rentgenologicky 



 

vysvětlí situaci na žlučníku a střevě; domácí lékař, který 
bude bojovat proti migréně léky tišícími bolest; neurolog, 
který se pokusí zvrátit nespavost a depresi; a nakonec 
chirurg, který možná bude muset odstranit žlučové 
kameny. Pacientka, která i přes veškerou snahu uvedených 
topologů očividně trpí prohlubující se vegetativní 
nerovnováhou, je nakonec předána psychiatrovi. 

Lékař zabývající se přirozeným léčením – taktéž 
baňkováním – vidí všechny tyto nemoci jako dynamickou 
poruchu, která se odehrává v jednom jediném regulačním 
systému. V tomto případě se jedná o regulační systém 
žlučník/játra. Tělo však reaguje na různých místech tohoto 
regulačního systému, tyto reakce závisí na možnostech 
jednotlivých částí těla. Mohou se projevovat tak, že se v 
čelistní dutině a špičáku vyvinul zánět, malá pánev trpí 
poruchou prokrvení, následně se, především na levé dolní 
končetině, tvoří křečové žíly atd. 

Lékař zabývající se přirozeným léčením nyní ošetří 
spouštěcí body postiženého regulačního systému, které 
vyhmatá, a všechny příznaky, až na potíže, které jsou 
udržovány trvalými, organickými změnami (např. 
následkem artrózy kyčelního kloubu a žlučových kamenů), 
ustoupí. Avšak i tyto změny tělo často dokáže 
kompenzovat bez dalších příznaků, pokud je jeho 
energetický stav silný a vyrovnaný; jednotlivé výpadky 
rovnováhy jsou lehce zdolány díky plasticitě zdravé tělesné 
tkáně. 

Pokud bychom chtěli zóně baňkování přidělit 
dynamický význam, mohli bychom ho popsat takto: 

Představuje obraz odpovídající ději a je viditelným a 
hmatatelným příznakem pochodů, které se odehrávají v 



 

organismu, a to v těle i na duši. Svým umístěním a různými 
vztahy nám ukazuje, že tyto události neprobíhají 
lineárně-kauzálně, ale síťově. 

Sama představuje hlavní vstup do seberegulačního 
systému těla. Pokud není ošetřena, zůstane tělo ve své 
reflexní zóně blokováno a lékař léčí pouze symptomaticky. 

Už před mnoha desetiletími jsme si pomalu zvykli na to, 
že se z těla vyberou jedna nebo dvě reakční dráhy, které 
jsou známé díky výzkumu, a tak se vypreparují z 
organismu. Na nich jsme se seznámili s lineárním 
průběhem reakcí. Od té doby předpokládáme, že 
patologické procesy jsou lineárně seřazené všude v těle. 
Ony však ve skutečnosti probíhají síťově. Všechny jevy 
jsou navzájem propojené. Nejenže každé místo těla je 
informováno o jiném místě, ale každé místo také stejným 
způsobem reaguje s každým dalším místem. Důvodem, 
proč při pozorování různých částí těla zjistíme zdánlivě 
rozdílné příznaky, je to, že způsoby reakce – podle 
principu relativity místa a času – vypadají různě. Pochody 
v základně života probíhají na atomárních nebo 
molekulárních úrovních. Moderní atomová fyzika nás 
naučila, že se v otázkách principu relativity obrátíme na 
Einsteina. Také v molekulární oblasti se setkáváme s 
procesy, které se stále posouvají proti sobě. Atomy a 
elektrony spolu tančí kontrolovanými kolizními a rotačními 
pohyby, přičemž dosahují rychlosti MACH 2 a teploty až 

400 °C. Celek je důmyslné řízen duševním stavebním 
plánem a životním impulsem, které nejsou přístupné 
lidským výzkumům. Pokud do něho zasáhneme lidskými 
opatřeními, narušíme nebo ochromíme další oblasti 
seberegulace. Potom se stane, že budeme pracovat skrze 



 

tělesné regulační mechanismy (spouštěcí body) nebo nám 
budou sloužit tělu vlastní látky (vlastní krev, lymfa). 

Kupodivu se tyto moderní pohledy shodují s výpověďmi 
nejstarších lékařů lidstva, které byly objevené intuitivní 
cestou. Také tenkrát byly všechny příznaky v člověku 
chápany ve vzájemném vztahu. Propojily se i s pochody v 
celém kosmu. Fyzik Fritjoff Capra popsal v knize „The 
Tao of physics“ oba tyto univerzální poznatky. 

Už mnoho let byla medicína degradována na návod pro 
opraváře umožňující různými metodami ochromení, 
zmrzačení a zničení mírnit katastrofy. Ale pouze dvacet pět 
procent všech nemocí jsou katastrofy a vyžadují „medicínu 
katastrof, protože je nezvládne tělu vlastní regulace. Kdo 
dnes provozuje medicínu, nesmí zůstat v době temna, kdy 
se medicína oddálila od filozofie o jednotném síťově 
propojeném světovém systému. Kdo provozuje medicínu 
bez filozofického pozadí, podobá se kormidelníkovi, který 
bez navigačních přístrojů hledá cíl v bouři pod zataženým 
nebem. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
PRAKTICKÉ BA ŇKOVÁNÍ  

 
3.1 NÁSTROJE 

 
□ Skarifikátor  
 
U krvavého baňkování se kůže a podkožní tkáň nejdříve 

podráždí (skarifikuje). K tomu už od dávna slouží 
mechanické nástroje, které jedním pohybem vytvoří 
několik řezů, a tím pacienta ušetří většího množství po 
sobě následujících bolestivých vpichů. Současné nejlepší 
skarifikátory vyrábí firma Kirchner & Wilhelm, 
Eberhardstrafie 56, 71679 Asperg, Wurttem-berg. Lze je 
sterilizovat a obsahují vyměnitelné lancety, jejichž počet 
lze měnit. Jednoduchým tažným mechanismem lze nastavit 
hloubku řezu. Nevýhodou této konstrukce je, že pružiny se 
časem unaví a lancety už dostatečně neskarifikují. Při 
opakovaném použití na jednom místě zůstávají malé 
jizvičky. Tomu lze předejít tak, že se použijí hemolancety. 

 
□ Hemolancety 
 
Lze koupit jednorázové, sterilně zabalené hemolancety. 

Je třeba s nimi bodnout silně a nejméně l0 krát, aby vznikla 
skarifikace podobná použití skarifikátoru. Vpich 
hemolancetou je relativně nebolestivý, je však trochu 
bolestivější, než při použití skarifikátoru. Doporučují se 
především u žen a dívek, kde je nutné se za všech okolnosti 



 

vyhnout jizvám. Pokud není k dispozici ani jeden z těchto 
instrumentů, lze použít žiletku, kterou je třeba před 
použitím protáhnout plamenem. 

V praxi, kde je velká spotřeba baněk, je vhodné mít 
nejméně 15 skarifikátoru, protože kvůli neustálé sterilizaci 
není 30 % až 50 % z nich k dispozici. Sterilizací se trochu 
zvyšuje tření pohyblivých součástek. Proto je třeba na ně 
kápnout silikonový olej. Skarifikátory se ukládají do 
sterilizovatelných ocelových nádob s víkem.  

 
□ Baňky 
 
Baňky nabízí několik firem. Já používám výrobky firmy 

Kirchner & Wilhelm. Existují různá provedení baněk. V 
první řadě se odlišují tloušťkou stěny. Používám tzv. 
tenkostěnné. Dobře se s nimi manipuluje, jsou lehké a na 
sedícího pacienta se přikládají nejlépe. Prodávají se v 
různých velikostech. V praxi by mělo být k dispozici vždy 
asi 20 baněk jedné velikosti. 

Vedle toho existují tlustostěnné baňky. Manipulace s 
nimi je trochu složitější a lze je přikládat pouze na ležící 
pacienty. Pokud se přikládají na sedícího pacienta, rychle 
vlastní hmotností z těla odpadnou. Pro bankovou masáž 
jsou vhodné tenkostěnné i tlustostěnné baňky. 

Existují také tlustostěnné baňky, které lze evakuovat 
pomocí pumpičky. Manipulace s nimi je zdlouhavá. Podle 
mě není nutné vzduch z baňky odstraňovat pumpičkou (viz 
technika baňkování). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

□ Kahan a vata 
 
Doporučuji evakuovat baňku (tj. dosáhnout v ní 

podtlaku vyčerpáním vzduchu, red. pozn.) zapáleným 
malým smotkem vaty. Protože ve frekventované praxi se 
baňkuje zároveň několik pacientů, doporučuji k zapálení 
vaty používat kahany (Bunsenův kahan s propanbutanem 
nebo lihový kahan). Vata má být po ruce v separátním 
dávkovači. Baňky, kahan a smotky vaty je nejlepší umístit 
na podnos. Skarifikátor se uskladňuje zvlášť. 

 
 



 

 
 

3.2 TECHNIKA BA ŇKOVÁNÍ  
 
□ Suché baňkování  
 
Svlečený pacient se pohodlně uloží na lůžko. Terapeut 

si vyznačí místa, která se mají baňkovat, kolečky z filce 
nebo mastnou křídou. Pomocník dá smotek vaty do baňky 
a připevní ho k jejímu dnu kapkou vody. To je zvláště 
důležité. Pak se smotek zapálí – má vzplanout rychle – a 
baňka se, před dohořením smotku, přiloží na kůži pacienta. 
Kdyby nebyl smotek vaty ke dnu baňky připevněný, mohl 
by – hořící – spadnout na kůži pacienta a vytvořit tam 
malou popáleninu. 
Částečně evakuovaná baňka do sebe vtáhne trochu kůže 

a podkožní tkáně pacienta. Pokud se nechá na kůži stát, 
zbarví se místo pod ní za kratší nebo delší dobu do modra. 
Dochází ke tvorbě extravazátu. Suché baňkování se tím 
ukončí a baňka se odejme. 

 



 

 



 

Protože při suchém baňkování se většinou ošetřují větší 
oblasti, klade se vedle sebe několik baněk. Pokud jsou 
baňky na kůži příliš dlouho, může dojít k prosáknutí mízy 
do rohovějící vrstvy kůže, a následkem toho se 
nejsvrchnější vrstvy pokožky nadzvednou jako při 
popálení. Tento postup není příliš žádoucí. Vzniklé 
lymfatické puchýřky se punktují hemolancetou. 

 
□ Baňková masáž 
 
Místo, které se bude masírovat, se dobře namaže 

kvalitním olejem. Pokud chceme, aby měl olej zároveň 
terapeutický účinek, použijeme japonský pepermintový 
olej nebo olej Echtronerval® firmy Weber & Weber. 
Stejně jako u suchého baňkování nyní na kůži nasadíme 
baňky a posouváme je v místech, která chceme ošetřit. 
Přitom se, podobně jako u masáže pojivové tkáně 
prováděné rukama, posouvá okrsek kůže vtažený do baňky. 
Také zde vznikají extravazáty. Dochází také k popraskání 
drobných cévek v podkoží. Tento proces je žádoucí. Pokud 
se léčené místo zbarví do modra nebo červena, masáž 
ukončíme. Baňková masáž může stejně jako silná, rukama 
prováděná masáž pojivové tkáně bolet. Dnes používám 
pouze PSM přístroj firmy Zóbelein. 

 
 
 
 
 
 
 



 

□ Krvavé baňkování 
 
Terapeut vyšetří záda pacienta, jak je popsáno v 

kapitole 2.2. Během tohoto vyšetření si označí filcovými 
kolečky místa na kůži, která se budou baňkovat. Poté tato 
místa odmastí, skarifikuje a jako u suchého baňkování 
nasadí evakuované baňky. Ze skarifikovaného místa vytéká 
do baňky krev. Jakmile se baňka naplní z jedné až dvou 
třetin, opatrně se sejme a nasadí se nová evakuovaná 
baňka. Při snímání baňky by neměl její okraj přijít do styku 
s ránou. Baňkování se opakuje tak dlouho, až krev přestane 
z baňkovaného místa vytékat. Potom se proces ukončí. 
Malé ranky se překryjí náplastí, která se potře mastí na 
rány. Náplast se na rance nechá 2 dny.  

 
 



 

Potom může pacient toto místo opět mýt. Obsah baňky 
se vylije do nepropustné odpadní nádobky, baňka se 
vymyje vodou, mýdlem a kartáčem, potom i dezinfekčním 
prostředkem, usuší se, sterilizuje se v autoklávu a 
uskladňuje se polosterilní. Při šikovné manipulaci se okraj 
baňky nikdy nedotkne rány. Práce s nositeli viru hepatitidy 
a j. vyžaduje zvláštní opatrnost. 

 



 

Krvavé baňkování by se mělo provádět na ležících 
pacientech. Tato poloha je vhodná především u citlivých a 
lekavých osob nebo u těch, kteří mají sklony k oběhovým 
komplikacím. Obvykle se však baňkuje v sedě. Mám 
dojem, že se tím usnadní práce personálu. Potřebné místo 
se také lépe vyprázdní a výsledkem je efektivnější léčení. 
Pokud se terapeut neumí rozhodnout, zda má pod prsty 
gelosu vhodnou pro krvavé nebo suché baňkování, může 
mu pomoct následující zkouška: Kůže pacienta se namaže 
pepermintovým olejem. Terapeut mincí nebo okrajem 
baňky silně zatlačí a táhne po daném místě. Pokud už po 
několika tazích dojde k potrhání cévek, je to z 90 % 
indikace pro krvavou metodu baňkování. Tento způsob 
diagnostiky se v Japonsku a Číně považoval i za zvláštní 
formu masáže a byl znám pod názvem mincová masáž. 

 

3.3 KOMPLIKACE P ŘI BAŇKOVÁNÍ  
 
 
U krvavého baňkování se mohou objevit komplikace. U 

labilních pacientů může dojít k oběhové slabosti, 
především při prvním sezení. Ta má ve většině případů 
psychologickou příčinu. Rozčilení a strach z neznámého 
vymizí po prvním seznámení s touto metodou a obzvláště 
pak tehdy, když se projeví skutečný účinek baňkování. Při 
baňkování na srdeční zóně ve výšce lopatky vlevo nebo na 
zóně hypertenze však může dojít ke skutečným 
hypotonickým mdlobám (z přílišného snížení krevního 
tlaku, red. pozn.), proto je třeba pacienta během baňkování 
obzvláště pečlivě sledovat. Lze se ho během baňkování 
občas zeptat, jak se cítí. Začínající kolaps nastupuje náhle – 



 

je třeba jednat rychle. Proto se má sedačka, na které se 
baňkování provádí, vždy nacházet vedle lehátka. Pokud se 
vyskytne komplikace s krevním oběhem, vybídne se 
pacient hlasitě, aby se přemístil na lehátko a hlavu nechal 
viset. Teprve potom se mu sejmou baňky. Potom mu na 
chvilku zvedneme nohy nebo je podložíme klínovou 
podložkou. Několika kapkami biologického prostředku pro 
povzbuzení krevního oběhu se krevní tlak stabilizuje 
většinou do dvou minut. Nakonec lze baňkování dokončit v 
poloze vleže. 

Občas dochází k tomu, že se stav pacienta včas 
nepodchytí. Může potom dojít ke krátkodobému 
bezvědomí. Podobá se to excitačnímu stádiu úvodu do 
narkózy. V tom případě pacienta nejdříve uložíme do 
polohy na boku, několikrát ho poplácáme po tvářích a 
hlasitě na něho mluvíme, až přijde zase k vědomí. Potom 
postupujeme, jak bylo uvedeno výše. Podle mých 
zkušeností přejdou pacienti tuto malou komplikaci 
vyloženě lhostejně, nanejvýš se trochu podiví, „že se to 
muselo stát zrovna jim.“ 

Samozřejmě se může stát, že i při správném výběru 
místa baňkování a při hluboké skarifikaci vyteče krve málo 
nebo nevyteče žádná. Někteří terapeuti proto doporučí 
pacientům před baňkováním horkou koupel nebo saunu. 
Jim terapeuti přikládají před baňkováním na několik minut 
hořčičný obklad, aby se prolomil popsaný spastický stav 
tepenné části kapilár. Horký obklad se může použít 
především tam, kde se již skarifikovalo a nevystoupila 
žádná krev, protože okraj baňky způsobil výraznou 
komprimaci. Budou-li se však krvavě baňkovat chladné 



 

gelosy, což je chybné, je samozřejmé, že z nich nevyteče 
žádná krev, a to ani po takových opatřeních. 

Pokud se zkouší horká gelosa baňkovat suchou 
metodou, může dojít ihned nebo později k výraznému 
zhoršení celkového stavu nebo se objeví lokální změny. 

Po vydatném baňkování v oblasti křížové kosti nebo v 
oblasti levé lopatky se může vyprovokovat při celkově 
slabé odolnosti a slabém krevním oběhu několikadenní 
hypotenze. Potom je třeba použít kapky ovlivňující 
oběhový systém nebo terciární glykosid, např. Miroton®. 
Častěji lze pozorovat, že u špatně prokrvené nebo 

ochablé kůže vystoupí do baňky jen málo krve a zbytek 
pronikne jako u suchého baňkování do podkožní tkáně. V 
převážné většině případů, u nichž se tento efekt pozoruje, 
se jedná o krvavé baňkování nepravého místa. Někdy – a 
zvláště v oblasti krku – lze tento jev odstranit tím, že se 
vybere baňka o jiném průměru. Větší hematomy by se pro 
lepší vymizení měly potírat mastmi podporujícími 
vstřebání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ  
 
Když na pacientovi lze vidět, že pravděpodobně bude 

reagovat oběhovou slabostí, posadíme ho na židli čelem k 
lehátku. Na lehátko si položí předloktí a na předloktí může 
nechat klesnout hlavu. Tím se lze vyhnout většině 
hypotonických reakcí. 

Pokud je zapotřebí krvavě baňkovat očividně lokálně 
plné místo u pacienta, který se nachází v energetické 
prázdnotě, provádíme to na ležícím pacientovi. Pacienta lze 
celkově tonizovat současným použitím jiných 
alternativních terapeutických metod, např. akupunkturou 
nebo homeopatiky. Tento postup se mi vyplatil především 
v případě bolesti hlavy (také u migrén), u ischiasu (bolesti 
sedacího nervu) a u některých žaludečních křečí. 

Protože při baňkování mohou vzniknout jizvy, je třeba 
místa, která mají být ošetřená, přesně určit; nelze 
jednoduše baňkovat každý hmatný uzel na zádech. 
Terapeutický zásah, který má za následek jizvy, by se měl 
použít pouze tam, kde je nezbytný. Pokud na těle vznikne 
jizva, může se z ní stát rušivé pole (Huneke). S takovým 
působením jizvy po baňkování jsem se setkal pouze 
vzácně. Samozřejmě je třeba na to myslet a příležitostně 
jizvy po baňkování odrušit Impletolem®. 

Pokud se u pacienta vyskytují keloidy, lze ho baňkovat, 
ale místo baňkování se ihned obstříkne lokálním 
anestetikem. 

Příležitostně se bezprostředně po baňkování dostaví 
silné bolesti v místě baňkování. Ty lze zvládnout několika 
kapkami Impletolu®. Na jizvy chovající se jako rušivá pole 



 

působí také elektrolytové masti (Biolyt®--Creme) nebo 
ricinový olej. 

V ledvinové zóně se nezřídka pozoruje, že i přes 
správnou techniku vytlačí okraj baňky okolo skarifikace 
„bílý otisk“. Neteče skoro žádná krev. To by nemělo vést k 
tomu, že se baňkování přeruší nebo ukončí. Vytékání krve 
podpoří častější výměna baněk. 

Před každým baňkováním se nový pacient upozorní na 
to, že mohou vzniknout malé, jemné, bílé jizvičky. Jak už 
bylo popsáno, lze při protestu ze strany pacienta použít 
hemolancetu. 

Jak pracovat s pacientem, který je kvůli závažnému 
onemocnění léčen léky ředícími krev, např. 
Marcumarem®? (V České republice připadá nejčastěji v 
úvahu Warfarin, red. pozn. k čes. vyd.) 

Takové pacienty jsem častokrát baňkoval a nikdy jsem 
neviděl, že by z baňkovaného místa vytékalo více krve než 
obvykle. Přesto je třeba pečlivě zvážit indikace a pokud 
budou výsledky Quickova testu pod 30 %, není vhodné 
provádět krvavé baňkování. (Red. pozn. k čes. vyd. – 
vzhledem k tomu, že při správně nastavené a fungující 
protisrážlivé terapii je prakticky vždy výsledek Quickova 
testu pod 30 %, jsou tito pacienti při jakémkoliv poranění 
ohroženi zvýšenou krvácivostí, a proto z lékařského 
hlediska krvavé baňkování u pacientů účinně léčených 
protisrážlivými léky nelze doporučit vůbec!) 

 
 
 
 
 



 

3.5 INDIKA ČNÍ TOPOLOGIE  
 
Místa baňkování, jejich umístění v rámci regulačního 

systému a jejich význam při léčbě jednotlivých 
onemocnění. 

„Kde jsou záda bolestivá, tam je třeba baňkovat.“ 
Kuning von Odenwalde 

 
□ Úvodní poznámka 
 
Na úvod přehledu indikační topologie bych ještě jednou 

rád zdůraznit, že baňkováni jako terapeutický zásah má 
úzký vztah k dalším metodám terapie na reflexních zónách. 
Může se jednat např. o reflexní masáž chodidla, o 
Puttkamerovu masáž reflexních zón nebo o akupunkturu. 
Terapeut, který má zkušenosti s některou z uvedených 
metod, bude sám moci na základě svého vyšetření říct, v 
jakém regulačním systému se onemocnění zdržuje. Lze to 
formulovat také takto: Příznaky onemocnění se projevuji 
pouze v tom regulačním systému, který se celkově 
nenachází v harmonii. 

Akupunktura nabízí již po několik tisíciletí možnost, jak 
prohlédnout pestrou symptomatiku nemocného člověka. 
Přesná pozorování a prohmatávání nemocného často vždy 
stejným způsobem odpovídají opakujícím se spouštěcím 
bodům, které se od hlavy až po prsty nohou, nebo lépe 
řečeno od prstů rukou po prsty nohou, táhnou v řadách a 
odpovídají řetězcům bodů. Poruchy s podobným průběhem 
se projevují výskytem podobných řetězců. Přímo se nabízí, 
aby všechny jednotlivé – byť seberozdílnější – 

 



 

 
patologické příznaky, které mají za následek výskyt 

určitého řetězce bodů, byly přiřazené jednomu jedinému 
regulačnímu systému. Závěry, které z toho vyplývají, a 
především použitá technika, se v akupunktuře osvědčily 
jako nanejvýš účinné. Při bližším pozorování platí to stejné 
také pro všechny ostatní přirozené metody terapie. 

Když se v následujícím přehledu indikací baňkování a 
topologie míst k baňkování opakovaně zmiňuji o 
akupunktuře, dělám to proto, že její systém dokonale 
informuje o regulačních oblastech. 



 

Abychom se co nejrychleji a nejobecněji zorientovali v 
zónách na zádech, prohmatáme záda z kraniálního 
(horního, hlavového) konce kaudálně (směrem dolů). 
Odkazuji ještě jednou na kapitolu Záda jako diagnostické 
pracovní pole. Proto topologický popis alarmových a 
řídících bodů, které jsou současně také terapeutickými 
body, uvádím v tomto pořadí. Toto pořadí neodpovídá 
biologickému uspořádání jednotlivých míst vůči ostatním. 

Nyní budou probrány jednotlivé indikace. Aby bylo 
možné lépe lokalizovat místa k baňkování, jsou vedle 
příslušného textu umístěna větší vyobrazení, která v 
případě zad samozřejmě odpovídají schématickému 
znázornění na obr. 21. 

 



 

 
□ Význam 
Tato zóna je jakýmsi pomocným spínačem různých 

regulačních systémů, které mají vztah k hlavě. Jedná se 
především o regulační systémy pro žlučník, ledviny, trojitý 
zářič a močový měchýř. Proto je třeba, pokud se tato zóna 
objeví, hledat podle charakteru poruchy také v těchto 
regulačních systémech. Tato zóna proto může být chápána 
jako vedlejší orgánová zóna. 

Nacházíme ji v podstatě jako průvodní jev mnoha 
chybných regulací, které se odehrávají v oblasti hlavy, a 
vždy ji baňkujeme krvavě. V následujícím seznamu 
indikací jsou v závorkách uvedeny nadřazené akupunkturní 
systémy. 



 

□ Indikace 
 
Okcipitální neuralgie (bolesti týlních nervů), subluxace 

(částečné vykloubení) krčních meziobratlových kloubů, 
podvrtnutí a natažení krčni páteře, vysoký krevní tlak 
(ledviny-játra), žlučníková migréna, ledvinová migréna, 
migréna z přeplnění žaludku. Zánět vedlejších nosních 
dutin v horní čelisti (žlučník/žaludek), zánět krčních 
mandlí (trojitý zářič), uzávěry tepen (tromby) v oblasti a. 
carotis (krkavice) a a. basilaris (tepna spodiny mozkové), 
cévní mozková příhoda, vysoký krevní tlak. 

Také při procesech, které se nacházejí směrem dolů od 
hlavy, působí baňkování krku pozitivně na: 

Periarthritis humeroscapularis (zmrzlé rameno), 
brachialgia nocturna (noční bolesti paže) (trojitý 
zářič/tenké střevo), Raynaudova nemoc, digitus mortus 
(„mrtvý prst“), ztráta citlivosti palce (baňkovat velmi 
vysoko pod týlem) a malíčku, tendovaginitis ulnaris, 
epikondylitis (tenisový loket). Protože se srdce během 
diferenciace orgánů dostalo do hrudní dutiny z úrovně C4, 
lze při funkčních srdečních potížích nahmatat a baňkovat 
zónu vedle C4-C6. To stejné platí pro syndrom horní duté 
žíly. 

 
Pozitivní příklady 
1. Namožení krční páteře před 3 lety s tvrdošíjnou 

okcipitální neuralgií. Jednou baňkováno oboustranně. 
Postupné zlepšování stavu. 

2. Parestézie a necitlivost levého palce trvající asi půl 
roku. Třikrát baňkováno v intervalu asi 1 týdne, na stejné 



 

straně, baňky nasazené velmi vysoko vedle nosiče a 
čepovce. Rychlé zlepšení až vyléčení. 

 
Negativní příklad 
Závratě a bolest vycházející z blokády v oblasti C3 a 

C4. Baňkovány dvě „gelosy“ paravertebrálně. Zesílení 
závrati, pocitu prázdnoty mozku, funkční extrasystoly 
trvající asi 14 dní. 

 
 

3.5.2 RAMENNÍ TROJÚHELNÍK  
 

Lokalizace 
V C4, gelosy v 

nadhřebenovém svalu, popř. 
v boční části kápovitého 
svalu a pojivové tkáni na 
něm ležící. 

 
Směr vpichu 
 
Paralelně s dráhou 

trojitého zářiče. 
 
Hloubka vpichu 
 5-8 mm. 
 
 
 
 
 



 

□ Význam 
 
Tato zóna je společně s výše uvedeným segmentem C4 

nejdůležitější a je nadřazena všem následujícím 
segmentům. Segment C4 lze označit za „reflexní zónu 
prodloužené míchy“. Zkušení praktici zabývající se zády 
vždy použijí u této zóny tzv. vyrovnávací hmat, když 
ošetřují jakékoli jiné reflexní zóny. V této zóně proto 
nacházíme gelosy při různých problémech. V rámci 
podélné segmentace tělu vlastních regulačních prvků 
představuje oblast „vstupu“ do systémů tenkého střeva 
(bod 15), trojitého zářiče (bod 15), žlučníku (bod 21) a 
močového měchýře. Ramenní trojúhelník se proto ošetřuje 
často. 

 
□ Indikace 
 
Odtud lze ovlivnit všechna zánětlivá ložiska v hlavě, 

především tonzily a oblast hrtanu (zóna mandlí). Protože 
ložiska na hlavě podporují všechna možná onemocnění 
nebo je přímo provázejí – vzpomeňte si na onemocnění 
endokardu (nitroblány srdeční) při chronické tonzilitidě 
(zánětu krčních mandlí) – baňkuje se ramenní trojúhelník 
jako přímá reflexní zóna ložiska. Po baňkování by se měla 
vždy chiroprakticky ošetřit páteř, která je blokována 
gelosou v horní, střední nebo dolní části krku. 

Potom následuje baňkování okcipitální neuralgie, 
závratí, způsobenými poruchami krční páteře nebo horní 
částí hrudní páteře (viz úpony kápovitého a 
kosočtverečného svalu), tinnitus (hučení v uších). 



 

Baňkování ramenního trojúhelníku příznivě ovlivňuje 
nebo dokonce odstraní periarthritis humeroscapularis 
(zmrzlé rameno), brachialgia nocturna (noční bolesti paže), 
parestézie (brnění) prstů, Raynaudovu nemoc, digitus 
mortuus („mrtvý prst“), tendinitidy a tendovaginitidy 
(záněty šlach a jejich pochev) v oblasti paže a prstů a také 
Sudeckovu dystrofii (slábnutí tkání provázené prořídnutím 
kosti, nejčastěji po úraze) paží nebo rukou. 

Společně s lokální terapií na patologicky změněných 
místech působí baňkování v ramením trojúhelníku také na 
epikondylitis (tenisový loket), na bolesti a otoky kloubů 
klíční kosti a na otoky a bolesti v oblasti spojení žeber a 
hrudní kosti (Tietzeho syndrom). Má vliv na prokrvení 
štítné žlázy a na hemoreologii (vazkost krve) v mediastinu 
(syndrom horní duté žíly). 

V kombinaci s kůži dráždícími prostředky aplikovanými 
v oblasti nad mezižeberními prostory lze baňkováním 
ramenního trojúhelníku odstranit angina pectoris falsa 
(nepravou anginu pectoris). 

Ramenní trojúhelník se v 90 % baňkuje krvavě. 
Nekrvavé baňkování nebo banková masáž zde slouží spíš k 
přípravě pro pozdější krvavé baňkování. Při depresivních 
napětích lze tuto zónu ošetřit nasucho baňkovou masáží. 

Levý ramenní trojúhelník by se však měl krvavě 
baňkovat s jistou opatrností. Překrývá ho zde srdeční zóna 
a u labilních nebo na srdce nemocných osob hrozí 
nebezpečí kolapsu. Na takový kolaps mohou několik dní 
navazovat ortostatické poruchy regulace krevního tlaku (tj. 
náhlý pokles tlaku krevního při postavení se). 

 
 



 

Pozitivní příklady 
1. Tři roky trvající brachialgia nocturna (noční bolesti 

paže) s tenisovým loktem. Klinicky a ortopedicky zcela 
vyléčen. Baňkování ramenního trojúhelníku, umístění 
permanentní (dlouhodobé) jehly nad hlavním místem 
bolesti. Po týdnu úplné vymizení potíží i přes opakované 
hraní tenisu. 

2. Čtyři týdny stará, hnisavá a na terapii rezistentní 
tonzilitida (léčbě vzdorující zánět krčních mandlí) s 
extrasystolií i přes podávání antibiotik. Po baňkování 
okamžité uzdravení během jednoho týdne. K uklidnění 
srdce došlo už první den. 

 
Negativní příklad 
Periarthritis humeroscapularis (zmrzlé rameno), 

migréna, ovariální deprese, plný typ. Po oboustranném 
baňkování nejsilnější migréna se zkolabováním oběhového 
systému, několikahodinové zvracení. Pouze pomalé 
zotavení. 

V tomto případě se nemoc ve stádiu jin při velkém 
vyčerpání (stav prázdnoty) léčila krvavým baňkováním. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.5.3 ŽLUČNÍKOVÁ ZÓNA A 
JATERNÍ HRBOL  

 
 

 
Regulační systém žlučníku. 
 
Lokalizace 
C7 až Th8 vpravo. 
Žlučníková gelosa se nachází 

v úrovni akupunkturního bodu 
č. 39 dráhy močového měchýře, 
většinou těsně nad a pod 
vnitrním koncem hřebene 
lopatky. Jaterní hrbol navazuje 
směrem dolů a může uhýbat po 
žebrech do boku směrem 
dozadu. Leží na vnitřní a vnější 
dráze močového měchýře, 
nachází se na něm jedna nebo 
více na tlak bolestivých gelos. 

 
 

 
Směr vpichu 
Průběh dráhy močového měchýře. 
 
Hloubka vpichu 8 mm. 
 
 
 



 

□ Význam 
 
Baňkování v tomto místě řídí hemoreologii (vazkost 

krve) v zóně a v cílové oblasti. Zvyšuje tonus žlučových 
cest. Proto může urychlit odtok žluče z jater. Zvyšuje se 
detoxikační schopnost orgánu. 

 
 
□ Indikace 
 
Dyskineze (porucha funkce) žlučových cest, tlak 

žlučníkového-jaterního pouzdra. Postcholecystektomický 
syndrom: baňkování při léčbě tohoto syndromu má velmi 
dobré výsledky. Žádná jiná metoda se mu nevyrovná. 
Samozřejmě se účinek baňkování výrazně zvýší, když se 
během stejného sezení obstříkne jizva po operaci žlučníku 
přípravkem Impletol® nebo se přes pravý žeberní oblouk 
nalepí kantaridinová náplast. 

Všechny druhy hepatopatie (poruch jater) s většinou 
různorodými subjektivními potížemi. Autointoxikace 
(otrava vlastními v tělu přítomnými látkami) při zácpě, 
následky žloutenky, městnání krve v portální oblasti 
(vrátnicová žíla), cirhóza. Parestézie (brnění) v oblasti 
žlučník-játra se svědivými, mravenčivými pocity. Poruchy 
v oblasti žaludku jako je tlak v žaludku, nedostatek tekutin 
nebo překyselení. 

Protože játra a žlučník mají skrze podélnou segmentaci 
vztah k očím, uším, tonzilám, čelistní dutině, pohlavním 
orgánům, kyčlím, kolenům a skrze portální oběh také k 
hemeroidům, musíme při onemocnění těchto orgánů také 
baňkovat narušenou žlučníkovou zónu. To platí především 



 

pro glaukom (zelený zákal), astenopii (poruchy zraku), 
chronickou sinusitidu (zánět čelistních dutin) nebo pro 
všechny funkční poruchy sexuální oblasti jako poruchy 
menstruačního cyklu, mastodynia praemenstrualis (napětí a 
bolest v prsou před menstruací), zvýšené libido (pohlavní 
touha). 

Křečové žíly nebo ulcus cruris (bércový vřed) na levé 
dolní končetině kupodivu úzce souvisejí s prokrvením jater 
popř. s portálním krevním oběhem. Na to je také třeba 
myslet. 

Žlučníková gelosa může být také zdrojem bolestí zad, 
především při tvrdošíjném zánětu ramenního kloubu. 

Ženy často pozorují tahy v prsech, bolest a mravenčení 
v této oblasti a také výskyt uzlů. Tyto příznaky mohou 
zmizet po baňkování žlučníkové zóny a zároveň zóny ležící 
na levé straně. Mnoho žen tak lze ušetřit strachu z 
rakoviny. Ve většině těchto případů nacházíme jako příčinu 
tvorby této speciální gelosy blokádu střední části hrudní 
páteře. 

Baňkování žlučníkové zóny patří k nejdůležitějším 
zásahům při léčbě biliární (žlučníkové) migrény. Vždy lze 
nalézt gelosu na stejnostranném nebo protilehlém segmentu 
C3/4. Léčím to baňkováním a akupunkturou. Léčba je 
většinou krátká a výsledky jsou překvapivě dobré. V 
případě migrény má baňkování probíhat na ležícím 
pacientovi. Je zde třeba dávat zvláště pozor na správnou 
indikaci. 

Přísloví praví: „Přeběhla mi veš přes játra.“ Řada 
psychických poruch je úzce spojená s narušenou funkcí 
kybernetického systému játra-žlučník. Deprese v 
klimakteriu, deprese při překrvení (pletora a polycythaemia 



 

vera) mohou po baňkování v žlučníkové zóně úplně 
vymizet. Lze ho kombinovat s baňkováním na zóně 
hypertenze (viz dále). Pacienti se většinou bezprostředně 
po sezení vyjadřují ve smyslu: „Spadla ze mě tíha.“ 

Nekrvavé baňkování této zóny se provádí obvykle jako 
banková masáž v oblasti obou drah močového měchýře, 
Zjistili jsme. že to působí dobře na prokrvení jater při 
všech stavech nedostatku energie, tedy především při 
cirhóze. 

 

3.5.4 REGULAČNÍ SYSTÉM SRDCE A 
ŽALUDKU 

 
 
Srdeční zóna-žaludeční 

zóna. 
 
Lokalizace C4/C5 až Th5. 
 
Směr vpichu 
Paralelně s dráhou 

močového měchýře. 
 
 
 
Hloubka vpichu 5-8 mm. 
 
 
 
 
 



 

□ Význam 
 
a) Žaludeční zóna: U atonického žaludku nebo při 

spastické gastroptóze (pokles žaludku) se v tomto 
segmentu nachází jedna, někdy více izolovaných zatvrdlin. 
U gastritidy (zánětu žaludku) a hypersekrece (zvýšeného 
vylučování žaludečních šťáv) leží souhlasně se 
žlučníkovou zónou. Pojivová tkáň, která je obklopuje, však 
vypadá ochable a atonicky. 

b) Srdce: Funkční, koronární onemocnění (spasmus 
věnčitých cév) a spasmy překrývající sklerózu věnčitých 
cév se projevují tvorbou gelosy v uvedených reflexních 
zónách. Nacházíme je především u pletoriků. 

c) Iritační zóny vyvolané deformací hrudní páteře. 
Angína pectoris falsa (nepravá angina pectoris). 

d) Regulační systém žaludku a jeho vztahu k migréně, 
vztah k pankreatu, vztah k parodontóze. 

 
□ Indikace 
 
Nejdůležitější indikací jsou nepravé srdeční bolesti. 

Vyskytují se bez zjevných změn na EKG. Příliš často se 
zařazují mezi vegetativní dystonie. Jedná se o zatížení 
mezižeberních nervů, které mohou při současně se 
vyskytujících fokusech (ložiscích) v oblasti krku a při 
změně počasí způsobit skutečné spazmy věnčitých cév a 
extrasystolie. Tyto procesy jsou na jedné straně 
vysvětlovány teorií o ložiscích podle Hunekeho a 
Pischingera, na druhé straně příčně segmentovanými 
kuti-viscerálními reflexy. Nezřídka si pacienti stěžují: 
„Nemohu se pořádně nadechnout“. Potíže nastupují také v 



 

noci a obzvláště v klidové poloze. Mnozí z těchto pacientů 
jsou příliš mladí na to, aby měli skutečné poškození srdce. 
Stejné příznaky však lze pozorovat i u skutečného 
poškozeni srdce a věnčitých cév; a baňkováním lze 
odstranit překrývající funkční potíže. Po baňkování se 
často provádí ještě cílená chiropraxe. 

Další indikací je nesnesitelné svědění na okolních 
místech na zádech. Nelze najít žádnou klinickou příčinu, 
lze však na zádech nahmatat citlivou gelosu. Neznám jinou 
účinnou terapii než baňkování. Baňkování je však třeba 
opakovat každé 3 měsíce. Také za příčinu tohoto stavu 
považuji parestézii (brnění nervů) v mezižeberní oblasti. 
Kromě baňkování se aplikují kantaridinové náplasti na část 
páteře, která náleží k baňkovanému segmentu. S 
baňkováním lze střídat akupunkturu permanentními 
(dlouhodobě zavedenými) jehlami na prázdných gelosách. 
Bolesti v levém rameni, zánět ramenního kloubu a bolesti 
zádových svalů lze lokalizovat snadno, pokud jsou 
provázené odpovídajícími gelosami, lze je zvládnout 
baňkováním. Suché baňkování žaludeční zóny působí 
pozitivně na ochablý, plynatý žaludek bez tonusu. Také 
tzv. žaludeční migrénu lze pozitivně ovlivnit suchým 
baňkováním nebo baňkovou masáží v žaludečním 
segmentu (léčba v intervalech). 

 
 
 
 
 
 
 



 

3.5.5 HRBOL DEPRESE 
 

Lokalizace 
Pokrývá segment C4, 

dolů až k segmentu Th5. 
Ramena jsou tvrdá jako 
deska, záda celkově 
zkřečovatělá. Pacient často 
nemůže kvůli bolestem ani 
spát. Anamnéza uvádí různé 
zážitky pacientů. 

Baňkování v této napjaté 
oblasti nepřináší úspěch. 
Častější jsou nepodařené 
pokusy. Lze se pokusit o 
baňkovou masáž nebo o 
suché baňkování. Největší 
uvolnění přináší terapie 
teplem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.5.6 BRÁNA VĚTRU 
 

 
Regulační systém plic. 

Lokalizace 
Mezi příčnými výběžky 

2. a 3. (3. a 4.) hrudního 
obratle na vnitřním rameni 
dráhy močového měchýře. 

 
Směr vpichu 
Průběh dráhy močového 

měchýře. 
 
 
Hloubka vpichu 8 mm. 
 
 
 
 
 
 

□ Význam 
a) Odlehčeni hemoreologie (vazkosti krve) v malém 

krevním oběhu, odlehčení pravému srdci. Ovlivnění 
bolestí, které vystupují po dráze močového měchýře k 
hlavě. 

b) Ovlivnění mezižeberních bolestí v oblasti hrudních 
segmentů 3/4/5, pocity oprese (bolestivé tíže na hrudi). 

c) Odstranění městnáni v mediastinu (mezihrudí). 



 

□ Indikace 
 
Astma bronchiale (průduškové astma), astma cardiale 

(dusnost srdečního původu). Zde je třeba zvláště dbát na 
správnou indikaci (plnost krve nebo plný typ). Baňkování 
na těchto zónách se většinou kombinuje s baňkováním v 
zóně ledvin. Při záchvatech astmatu pomáhá u všech 
pletoriků jako nitrožilně podané spazmolytikum 
(protikřečový ulevující lék). Baňkování lze provádět jako 
intervalovou terapii každých 4-8 týdnů bez dalších 
opatření. 

Na baňkování brány větru reagují také infekční 
onemocnění plic. Bachmann a Hufeland uvádějí, že 
úspěchy jsou v těchto případech velmi dobré, a sami se 
léčili při těžkých pneumoniích (zánětech plic) provázených 
vysokou horečkou. Dráždění a bolest pohrudnice se léčí 
suchým baňkováním. 

Pacienti trpící migrénou rezistentní na terapii mají často 
blokádu ve střední části hrudní páteře. Baňkování a 
napravení v této oblasti může s trochou trpělivosti přinést 
určitý úspěch. 

 
Pozitivní příklad 
45 1etý muž s polyglobulií. Několik let velmi silná 

bolest hlavy se závratěmi a depresemi. Pacient tvrdí, že už 
nevidí. Nejraději by vyskočil z okna. Ke krvavému 
baňkování byly vhodné krční zóny v kombinaci se zónou 
ramenního trojúhelníku a bránou větru. Pacient po ošetření 
vstal, neuvěřitelně udiven, a říkal, že se už léta tak dobře 
necítil. Tato léčba se musí v případě přítomnosti 
primárního onemocnění opakovat každé 4 měsíce. 



 

O paliativní léčbě při městnání v malém krevním oběhu 
a v mediastinu následkem sarkomu (zhoubného nádoru) 
jsem informoval už na jiném místě knihy. 

 
Negativní příklad 
68 1etá pacientka vyzáblé postavy, už 20 let trvající 

astma, mezitím se vyvinula rozedma plic. Gelosy v 
ledvinovém segmentu a bráně větru bolestivé na tlak se 
baňkovaly krvavé. Astmatické onemocnění zůstalo beze 
změny, ale došlo k výraznému oslabení celkového stavu s 
několikadenní bolestí hlavy. 

 
3.5.7 ZÓNA SLINIVKY B ŘIŠNÍ (ZÓNA 

ALERGIE) 
(ZÓNA ALERGIE) 

 
 
 
Lokalizace 
Th5/6 nebo Th6/7, na šířku 

dlaně vedle páteře, v průběhu 2. 
ramene dráhy močového 
měchýře. Zóna se často 
projevuje pouze jako 
„přechodný typ“. 

 
 
 
 
 



 

□ Význam 
 
Zóna je většinou výchozím bodem tvrdošíjných 

neuralgií (nervových bolestí) mezižeberní nervů nebo 
abnormálních parestézií (brnění) na zádech, které popisují 
pacienti jako odkapávání vody, mravenčení, nesnesitelné 
svědění. Nacházíme ji také v souvislosti s celkovým 
revmatismem měkkých částí a bolestí zad nebo jako 
výchozí bod herpes zoster (pásového oparu). 

 
3.5.8 ZÓNA LEDVIN (REGULA ČNÍ 
SYSTÉM LEDVINY-MO ČOVÝ 

MĚCHÝŘ) 
 
Lokalizace 
Nad skloubením 12. žebra 

s obratlem, asi na šířku dlaně 
směrem dolů od tohoto bodu 
a 2 cuny paravertebrálně 
oboustranně v segmentu Th9. 
Zóna leží na vnitřnim rameni 
dráhy močového měchýře. 

 
Směr vpichu 
Paralelně s dráhou 

močového měchýře.  
 
Hloubka vpichu 
Nejméně 8 mm, kromě 

velmi hubených pacientů. 



 

Příprava k baňkování V případě silné vrstvy tuku 10 
minut hořčičný zábal. 

 
□ Význam 
 
Tato zóna je při baňkování druhou nejdůležitější po 

žlučníkové zóně a slouží k vyčištění tělesných tekutin, 
protože ledviny stimulují tok krve. To vede zase k tomu, že 
se uvolňuje tepenná část glomerulárních kliček a 
odstraňuje se stáze v žilní části. Kromě toho dochází – jak 
bude popsáno dále – k vyprázdnění „fokusu ledvinové 
zóny“. Protože ledviny jsou centrum čištění metabolismu, 
musí být baňkování reflexní zóny ledvin zařazeno do 
terapeutického plánu mnoha různých onemocněních. 

 
□ Indikace 
 
Bolesti zad, bolesti v místě ledvin, bolesti při 

revmatismu měkkých částí. Migréna z plnosti ledvin nebo 
z prázdnoty močového měchýře (podle Ulricha Abeleho). 
Bolest při ledvinové migréně vstupuje do hlavy především 
v noci a táhne se z krku podél dráhy močového měchýře k 
vnitřnímu očnímu koutku. Zesiluje v lehu a dobře ji lze 
ovlivnit v časném stádiu kávou. Pacienti uvádějí, že je ráno 
svědí oči (tvrdošíjné, na terapii rezistentní záněty spojivek) 
a že slzí. Tyto symptomy nastupují také nezávisle na 
migréně. S ledvinovou migrénou, ale také nezávisle na ní, 
jsou spojené s poruchou regulace ledvin: noční pocení, také 
mimo klimakterium, ledově chladná záda, studená kolena a 
chodidla, pocit tření ledu v oblasti kolen a kotníků, chladná 
potící se chodidla. 



 

Pacienti pozorují, že cítí často neurčitý tlak v bedrech, 
který se občas uvolní s odchodem velkého množství čisté 
moči. Mezitím mají pacienti dojem, že se v nich moč 
hromadí. Diastolický (spodní) tlak krve je většinou nad 90 
mmHg a po úspěšné terapii klesá. 

Baňkování ledvinové zóny šetří peníze za 
antihypertenziva (léky proti vysokému krevnímu tlaku). 
Lze ho kombinovat s baňkováním nad 5. bederním 
obratlem (bod hypertenze). Úspěch dává za pravdu všem 
autorům, kteří věří, že velká část pacientů trpících 
vrozenou hypertenzí je postižena pouze maskovanou 
časnou formu nefrogenní (ledvinné) hypertenze a dochází u 
nich k ukládání bílkovin do bazálních membrán kapilár 
(Wendt). Baňkování ve velké míře podporuje změna 
stravovacích návyků a pitného režimu. Ale baňkováním se 
zlepší a odstraní také doprovodné příznaky některých 
nezvratných hypertenzí, jako je tlak v hlavě, stavy 
předcházející mozkovou mrtvici, bušení v hlavě, hučení v 
uších a asthenopie (poruchy zraku). 

Každé vydatné baňkování způsobí pokles hematokritu 
(podílu krvinek vůči krevní plazmě). Pokles hematokritu o 
pouze 6 % však podpoří prokrvení mozku o 50 %. Lze si 
proto snadno představit, že se tlakové stavy v lebce nebo 
také v oku (glaukom – zelený zákal) baňkováním 
ledvinové a krční zóny výrazně zlepší.  

Baňkovat lze také při chronických infekcích ledvin nebo 
při akutní pyelonefritidě (zánětu ledvinných pánviček). 
Baňkování pak působí ve smyslu zlepšení terénu. Každá 
další dodatečná terapie – také terapie antibiotiky – může 
být proto zkrácená. Terapeut musí dbát o to, aby krvavě 
baňkoval skutečně pouze horkou gelosu. 



 

Ledvinové gelosy provázejí v mnoha případech – 
především u žen – otoky dolních končetin, které nemají 
původ v onemocnění srdce nebo žil. K hromadění tekutin 
však dochází všude v těle. Baňkování ledvin v kombinaci s 
baňkováním ileosakrálního (křížokyčelního) rohu (viz 
dále) podporuje vylučování vody z ledvin a drénuje tkáně. 
Je dobré ho kombinovat s nosodou vlastní moče (viz 
přehled literatury). 

Důležitou indikací jsou eklampsie (vysoký tlak, křeče a 
mdloby v těhotenství) a následné stavy, které se často 
pozorují ještě měsíce po eklampsii. Baňkování zóny ledvin 
v kombinaci s nosodou vlastní moče působí okamžitě, bez 
vedlejších následků a bezpečně. 

Na baňkování zóny ledvin reagují obzvláště dobře 
návaly horka u pletorických žen v klimakteriu. Také zde ho 
kombinuji s nosodou vlastní moče. 

Pletoričtí astmatici reagují dobře na kombinaci 
baňkování zóny ledvin a brány větru. 

U koxartrózy (artrózy kyčle), artritidy v ileosakrálním 
kloubu (zánětu křížokyčelního skloubení), ale i u různých 
forem ischiasu se v zóně ledvin nacházejí gelosy. Je třeba 
je odstranit před vlastní léčbou kloubu. 

U nemocných dnou a u revmatiků nacházíme vždy 
mikroangiopatii (poruchu drobných cév) a následné 
poruchy hemoreologie (vazkosti krve). Ty se odehrávají ve 
všech úsecích nemocného těla. Je však jasné, že tyto 
procesy se rychle stanou nebezpečnými, když se budou 
odehrávat v tak citlivých orgánech, jako jsou ledviny nebo 
játra/žlučník, které vyžadují vysoké prokrvení. Jejich 
funkce trpí. Tvoří se reflexní zóny. Ty ve smyslu zpětné 
vazby poškozují kuti-viscerálním drážděním vlastní 



 

orgány. Tento začarovaný kruh lze ihned přetnout 
baňkováním. 

U typických asteniků nebo v konečném stádiu 
onemocnění souvisejícího s ledvinami se tato zóna nesmí 
nikdy baňkovat krvavě. Také suché baňkování je zde 
nebezpečné. Upřednostňuje se použití tepla všeho druhu. 

 
 

3.5.9 HYPERACIDNÍ GASTRITIDA  
(zánět žaludku provázený překyselením žaludku) 

 
Mezi pacienty postiženými gastritidou se nachází 

zvláštní typ, kteří musí neustále jíst, aby vázali žaludeční 
šťávy. Pokud vynechají jedno z mnoha jídel, riskují 
žaludeční vřed. Nadměrný přísun potravy je však příčinou 
obezity. 

Při důkladném vyšetření zad takových pacientů se sice 
objevují žaludeční a žlučníkové zóny, mnohem výraznější 
jsou však velmi bolestivé plné gelosy po obou stranách 
beder. Abychom vysvětlili vztah mezi ledvinami, žaludkem 
a dvanáctníkem, je třeba vědět, že souhlasné body žaludku 
a duodena na akupunkturní dráze močového měchýře se 
nacházejí uprostřed ledvinových gelos. Také masér 
rozpozná tyto bolestivé zóny u žaludečních pacientů jako 
Boasovy tlakové body. 

Protože se také v akupunktuře každý změněný reakční 
bod používá pro diagnostiku (zde souhlasný) i terapii (zde 
snížené množství moči, plyna-tost, vřed), působí baňkování 
na zóně ledvin pro pacienty s gastritidou jako známé 
„pouštění krve na koncových bodech akupunkturních 
drah“. Dochází k regulaci v rámci systému podélných 



 

segmentů. Zároveň se sníží reflexní tlak, který vytváří 
zdrojová gelosa, na nervová vlákna vedoucí od Thl2/Ll k 
ledvinám a k plexus hypogastricus (břišní nervová pleteň). 
Poté následují hemodynamické léčebné procesy, které jsou 
popsány v teoretické části této knihy. 

 
Pozitivní příklad 
501etý otylý pletorik. Už deset let recidivující žaludeční 

a dvanáctníkové vředy. Extrémní hodnoty žaludečních 
šťáv. Nesmírný strach z redukční diety, ale přitom výrazné 
zatížení srdce a krevního oběhu následkem nadváhy. 
Terapie kyselosti žaludku všemi možnými známými 
chemoterapeutiky, které špatně snášel. 

Po prvním baňkování na zóně ledvin se k velkému 
překvapení následující ráno nedostavila obvyklá bolest z 
hladu. Pacient se nechal přemluvit k dietě. Žaludeční 
potíže, které nastaly 3. až 8. den redukční diety 
(detoxikační dny) bylo možné zastavit ihned – v prvních 15 
minutách – baňkováním. Zóna ledvin se vyprázdnila 2-3 
baňkami krve, tedy dostatečně. Pacient mohl později 
podstoupit ledvinovou dietu a s pomocí fytoterapie a 
příležitostného baňkování zóny ledvin se vyléčil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.5.10 ZÓNA LUMBAGA (STŘEVNÍ 
ZÓNA) 

 
 
Lokalizace 
Mezi zónou ledvin a 

zónou vaječníků, mezi 
vnitřním a vnějším 
ramenem dráhy močového 
měchýře. 

 
 
 
 
Směr a hloubka vpichu 

Jako u zóny ledvin. 
 
 
 
 
 
 
 

 
□ Význam 
 
Překrvení pánve: Ovlivnění prokrvení v celé břišní 

dutině, uvolnění spazmů v dolní části zad, bolestivé stavy. 
Baňkování v oblasti mezi 12. žebrem a horním okrajem 

pánve se častěji provádí jednostranně než oboustranně. Lze 



 

pracovat podle pravidla, že baňkovat se má pouze na straně 
bolesti. Také v případě, kdy se následkem skoliózy 
jednostranně vyhrbí oblast beder, což imituje gelosu, mělo 
by se při bolestech na konkávní (vpáčené) straně nejdříve 
suchou metodou baňkovat konvexní vyboulení. 

Zónu lumbaga je třeba pečlivě prohmatat na pacientovi 
sedícím ve výrazném předklonu. Pokud se nebaňkuje 
přesně v centru gelosy, efekt bude i přes správnou indikaci 
nulový. Také v bederní oblasti lze baňkování usnadnit 
prohřátím horkými zábaly. U velmi obézních pacientů, 
jejichž tkáň vypadá edematózně (prosákle), nebo u 
pacientů s hypotyreózou (sníženou činností štítné žlázy), 
jejichž tkáň vypadá těstovitě a suše, nevystoupí z gelosy 
krev. Také by se nemělo krvavě baňkovat nad kulovitými a 
pohyblivými tvrdými uzly v pojivové tkáni ve velkém 
svalu hýžďovém (m. gluteus maximus) nebo v okolí 
hřebene pánevní kosti, protože to nebude mírnit bolesti, ale 
naopak je zintenzívní. 

 
□ Nejčastější indikace 
 
Neuralgie v oblasti pohlavněstehenního, 

kyčelnětříselného, sedacího a stehenního nervu (n. 
genitofemoralis, ilioinguinalis, ischiadicus a femoralis). 
Bolesti, které se táhnou ke střevu a k močovému měchýři. 
Nadýmání, střevní spazmy nervového původu. 

 
 
 
 
 



 

3.5.11 BAŇKOVÁNÍ P ŘI NEURALGII 
MEZIŽEBERNÍCH NERV Ů 

 
Místa baňkování leží v mezižebemích prostorech, 

většinou těsně paravertebrálně, asi 1 cun vedle pátere. 
Gelosy jsou tedy výrazně odlišené od těch, které leží na 
systémových regulačních zónách. Často je nacházíme u 
akutně vykloubených nebo blokovaných páteří, tady při 
„namožení“ nebo „přeležení“. V případě herpes zoster 
(pásového oparu), způsobujícího zánět kořenů nervů, 
nacházíme vždy na začátku onemocnění horkou gelosu 
umístěnou paravertebrálně v segmentu. 

To poukazuje na to, že přímá reflexní zóna vznikne v 
místě, kde konglomerát orgánů (sympatikus, 
parasympatikus, meziobratlové klouby, meziobratlové 
ploténky) leží v oblasti výstupu nervu. 

Pokud se na začátku pásového oparu krvavě baňkuje 
horká gelosa, provede se i chiropraktická léčba a do 
segmentu se aplikuje trocha prokainu (Impletol®), lze 
nemoc většinou rychle podchytit, zmírnit nebo dokonce 
později i odstranit. Pro posílení celkové imunity se používá 
injekce vlastní krve i. m. nebo ozónová terapie. 

Vzácně se stane, že se po této kombinované terapii 
pásového oparu objeví bolest. V těchto případech spíše 
pomůže kombinace krvavého baňkování, chiropraxe a ušní 
akupunktury podle Nogiera. Baňkování gelos ležících v 
mezižeberních prostorech má být vždy spojeno s chiropraxí 
(metoda podle Laabse nebo Sella). 

 
 
 



 

Pozitivní příklad 
30 letá pacientka, typické příznaky dechové deprese 

(půl roku trvající) a funkční angina pectoris provázená 
nízkým krevním tlakem. 

 
Nález 
Chronická tonzilitida (zánět krčních mandlí), bolestivé 

obratlové výběžky v oblasti Th4/5. Bezprostředně vedle 
Th3 vlevo a Th5 vpravo horké gelosy. 

 
Terapie 
Krvavé baňkování oboustranně s napravením kloubů. 

Pacientka může poprvé po 6 měsících nerušeně a volně 
dýchat. Potom pomocí Impletolu odrušení ložiska na 
tonzilách, později mikrobiologická terapie, terapie dle 
Roedera a Baunscheidtova terapie pro zpevnění 
paravertebrální tkáně a pro posílení imunity organismu. K 
vyléčení došlo za 4 týdny. 

 
Negativní příklad 
Hubenější, 50 1etý pacient, už roky má těžkou neuralgii 

palce a stehna. Tvrdé, zrnité gelosy vedle křížové kosti, na 
tlak bolestivá místa vedle těla 4. a 3. bederního obratle. 
Nad obratlovými výběžky žádné vpadlé a sulcovité zóny. 

I přes nepřítomnost horké gelosy provedeno krvavé 
baňkování. Výrazné zhoršení v oblasti inervace stydkého a 
kyčelněstehenního nervu (n. pudendus a n. ileofemoralis). 
Několik dní trvající bolesti kříže. Zároveň hypotenze. 

 
 
 



 

3.5.12 LUMBÁLNÍ ÚHEL 
 

 
Oblast malé pánve – 

zóna vaječníků. Lokalizace 
Segment L2 až L3 

bezprostředně v úhlu 
tvořeném křížovou kostí, 
páteří a okrajem sedací 
kosti. Místo se přesně 
lokalizuje díky gelose, která 
se na něm nachází. 

 
 
 
Směr vpichu 
Paralelně s dráhou 

močového měchýře. 
 
Hloubka vpichu  
5-8 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

□ Význam 
a) Regulační systém močového měchýře a žlučníku se 

zvláštním zohledněním prokrvení v malé pánvi a 
hormonální funkce pohlavních orgánů. 

b) Bolesti v bederní oblasti, v oblasti močového 
měchýře (neuralgie pohlavněstehenního a stydkého nervu), 
neuralgie sedacího, stehenního a lýtkového nervu. 

c) Artróza kyčelního kloubu, artróza kolenního kloubu. 
d) Tepenné i žilní poruchy prokrvení dolních končetin. 

Stáze lymfy v dolních končetinách. 
 
□ Indikace 
 
Klimakterické potíže všeho druhu, obzvláště u 

hypertenze. Dysmenorea (bolestivá menstruace) a 
sekundární amenorea (nepřítomnost menstruace) 
pletorických žen. Zánět prostaty, hemeroidy (v kombinaci 
se žlučnikovou zónou). Migrény vázané na vaječníky u žen 
s hypertenzí nebo plného typu (typ oketsu podle japonské 
školy = špinavá krev). Tlak a horko v hlavě po menstruaci. 
Lumbago, nervové bolesti, neuralgie močového měchýře, 
tlak v močovém měchýři, mobilní výhřez mezi-obratlových 
plotének (společně s kantaridinovými náplastmi nebo 
akupunkturou a strečinkem). Úspěchy této léčby při bolesti 
zad přicházejí ihned, ještě během sezení, pokud je indikace 
správná. Okamžitý úspěch je nezávislý na tom, zda jsou 
potíže staré den nebo tři roky. U lumbaga by se po 
baňkování mělo počkat s kantaridinovou náplastí nejméně 
2 dny. Indikací je sulcovitá nabobtnala pojivová tkáň nad 
odpovídajícím processus spondylosus. Parestézie v oblasti 
lýtka a prstů, především syndrom pálení nohou nebo 



 

cruralgia nocturna (noční bolesti bérců). Po odstranění 
neurálního tlaku na nervový kořen lze dokonce opět zlepšit 
atrofii dolní končetiny. 

Také kyčelní kloub má – stejně jako poškozený kolenní 
kloub – zónu k baňkování. Nachází se asi 3,5 cunu směrem 
dolů od zóny ledvin. Kyčelní kloub lze baňkováním lépe 
ovlivnit než kolenní kloub. Jeho místo k baňkování 
přibližně odpovídá souhlasnému bodu ledvin v 
akupunktuře. Pokud se má léčit bolestivý kyčelní kloub 
přirozenými léčebnými metodami, nelze toto místo 
přehlédnout, protože jinak nelze docílit trvalých úspěchů. 

U některých žen zmizí ukládání vody v pojivové tkáni 
nad vnitřní stranou kolene po baňkování ileosakrální 
(křížokyčelní) zóny. Mohou tak zmizet také lymfatické 
otoky v podkolenní jamce. 

V souvislosti s krvavým baňkováním žlučníkové nebo 
ledvinové zóny se baňkování ileosakrálního 
(křížokyčelního) kloubu osvědčilo u špatného odtoku žilní 
krve z končetin, zánětu žil, křečí lýtka, bércového vředu, 
chladných nohou a pocitu, že pacientovi někdo tře ledem 
okolí kolene nebo lýtko. 

V případě horkých, napjatých a spastických lýtek, na 
kterých se nachází mnoho tmavě modrých křečových žil, 
kombinuji baňkování ileosakrálního (křížokyčelního) rohu 
s japonským pouštěním žilou na teleangiektáziích 
(rozšířených žilkách) na lýtku. Používám trojhrannou jehlu 
nebo hemolancetu. Potíže zmizí, i když se předtím trvaly 
několik let. Jedno takové sezení odstraní tyto trýznivé 
potíže většinou na půl nebo celý rok. 

Někteří pacienti uvádějí, že nemohou v noci spát, 
protože svými horkými lýtky musí neustále vyhledávat 



 

chladivé místo a usnou teprve tehdy, když nechají nohy 
viset z postele. Zde se doporučuje baňkování ileosakrálního 
rohu v kombinaci s akupunkturou v bodech osmi otvorů 
křížové kosti nebo v kombinaci s homeopatií. 

 

3.5.13 KRVAVÉ BAŇKOVÁNÍ NAD 
NEBO BEZPROSTŘEDNĚ VEDLE 

ZADNÍHO HORNÍHO TRNU KY ČELNÍ 
KOSTI 

 
 
 
 
 
 
Indikace 
Ischias, dysmenorea 

(bolestivá menstruace), 
bolest kříže, chronické 
zácpy, bolest hlavy u 
preklimakterických plných 
typů. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pozitivní příklad 
Pletorička, 50 let, návaly horka s mžitkami před očima 

typickými pro migrénu, neustálý tlak v hlavě a svírání u 
srdce. Baňkování na popsaném místě. Pacientka po 
baňkování vstala, zhluboka se nadechla a řekla: „Už léta mi 
nebylo tak dobře jako teď.“ 

 

 
3.5.14 ZONA HYPERTENZE 

 
 
Lokalizace 
Nad trnovým výběžkem 5. 

bederního obratle, pokud se 
tam nachází horká gelosa 
nebo teleangiektázie 
(rozšířené cévky). Vzácněji 
při stejném nálezu nad 
prvním křížovým obratlem. 

 
Směr vpichu 
Paralelně se zadní střední 

dráhou. 
 
Hloubka vpichu  
3-5 mm. 
 
 
 
 

 



 

Baňkování na tomto místě není vždy bezpečné. Je třeba 
se vyvarovat toho, aby se skarifikátorem poškodila 
okostice obratlového výběžku. Podráždění při baňkování je 
velké a organismus ho ne vždy vybalancuje. Baňkování na 
tomto místě výrazně snižuje krevní tlak. Proto musí být 
vždy naprosto zřejmá indikace. 

K tomu patří i to, že systolický krevní tlak pacienta 
nemá klesnout pod 160. Počet pacientů plného typu je 
výrazně vyšší než počet pacientů prázdného typu. 

 
□ Význam 
 
1. Bolesti v kříži. 
2. Tíseň a trvalý tlak v hlavě při hypertenzi, obzvláště 

tehdy, když je provázen reaktivními depresemi v 
klimakteriu. 

Esenciální hypertenze klesne o 10 až 30 mmHg, často 
na několik měsíců, lze redukovat léky. Subjektivní potíže, 
spojené s hypertenzi, jako jsou závratě, vidění vloček či 
zvuky v uších, mohou zmizet. Baňkování však nenahrazuje 
léky ani dietu či trénink cév! 

Klimakterické deprese. Gelosu hypertenze lze zjistit 
také u žen bez výrazně zvýšeného krevního tlaku v 
klimakteriu a vzácněji u mužů. Tlak prstem na tento bod 
vyvolává typické „nešťastné vyjeknutí“. Zde často působí 
baňkování zázračně, obzvláště tehdy, když se kombinuje s 
půstem a baňkováním žlučníkové gelosy (vzácněji 
ledvinové gelosy). Zbytkové stavy deprese lze odstranit 
kantaridinovými náplastmi, které se nalepí nad 5. bederní a 
1. křížový obratel. 

 



 

Motto může znít: 
Léčba gelosy hypertenze snižuje tlak v hlavě. 
 
 

3.5.15 ZVLÁŠTNÍ MÍSTA 
BAŇKOVÁNÍ  

 
□ Kyčelní klouby 
 

 
Lokalizace 
Nad velkým chocholíkem 

nebo 1,5 cunu směrem 
nahoru popř. dolů. Pacient 
leží na břiše nebo na boku. 

 
Směr vpichu 
Paralelně s dráhou 

žlučniku. 
 
Hloubka vpichu  
Až 8 mm. 

 
Při tvorbě gelos v oblasti kyčelního kloubu a v případě 

přítomnosti typické červené gelosy může baňkování v 
tomto místě rychle odstranit bolest kyčelního kloubu. 
Indikace proto není vzácná. U hubených pacientů trpících 
artrózou kyčelního kloubu lze občas docílit zmírnění 
bolestí baňkovou masáží. 

 



 

□ Kolenní kloub 
 

Lokalizace 
Ve čtyřhlavém svalu 

stehenním, většinou na 
šířku dlaně nad čéškou, 
vzácněji ve střední linii, 
častěji laterálně nebo 
mediálně. 

 
Směr vpichu 
Paralelně s procházející 

akupunkturní dráhou. 
 
Hloubka vpichu 
 5-8 mm. 
 

 
Příležitostně se zde nacházejí nápadné myogelosy a 

především červené gelosy, v nichž dochází při křečových 
žilách ke stázi krve. Reaktivní svalové křeče brání odtoku 
krve z gelosy. 

Gelosy se nacházejí většinou v boční nebo vnitřní části 
čtyřhlavého svalu. Jejich výskyt pozorujeme v souvislosti s 
artrózou kyčelního kloubu, zkrácením dolní končetiny při 
skolióze nebo blokádou iliosakrálního kloubu. Bolesti 
vystřelující z myogelos jdou od kolena až do kyčle nebo od 
kolena až k lebce. 

 
 
 



 

Pozitivní příklad 
45 1etá pacientka byla několik let marně léčená na 

tvrdošíjné bolesti v oblasti kolena. Ty vystřelovaly z 
nápadné gelosy ve vnější části čtyřhlavého svalu nahoru ke 
kyčli a dále přes koleno. Rentgenologicky byla zjištěná 
artróza kyčelního kloubu v pokročilém stavu, která však 
pacientce nepřekážela. Bolesti vystřelující z gelosy jí 
nedopřály v noci klidu. Několikrát baňkování horkých 
gelos přineslo za několik málo měsíců výrazné zlepšení 
potíží, takže pacientka mohla odložit berle, se kterými ke 
mně do ordinace došla před léčbou. Také noční bolesti 
ustoupily. Profesor ortopedie, kterého v pravidelných 
intervalech navštěvovala, se jí překvapeně zeptal, jak to, že 
najednou nemá ve svých „naprosto rozbředlých“ kyčlích 
žádné bolesti. 

 
 

3.6  INDIKAČNÍ TOPOLOGIE 
PRO SUCHÉ BAŇKOVÁNÍ 

 
□ Úvodní poznámka 
 
Abychom pochopili účinek suchého baňkování a 

baňkových masáží, je třeba si přečíst teoretické poznámky 
v první části knihy. Díky jejich pochopení budou zřejmé 
následující indikace. Topologii budeme opět popisovat z 
horního konce směrem dolů. 

 
 

 



 

3.6.1 KRČNÍ ZÓNA 
 
 
Oblast C3 až C4. 
V této oblasti se neprovádí 

obvyklé suché baňkování, ale 
baňkové masáže. Jako výjimka z 
tohoto pravidla je suché 
baňkování na rameni v oblasti C4. 
Pracuje se podobně jako u 
mincové masáže, kdy se kůže 
napřed namaže účinným 
rostlinným olejem (japonský 
pepermintový olej atd.). Baňková 
masáž v oblasti krku je většinou 
bolestivá. U citlivých pacientů je 
proto třeba po kůži nad léčeným 
místem projíždět pouze okrajem 
baňky bez nasátí kůže. Tlak baňky 
se řídí výskytem extravazátu. 

Suché baňkování může také doplňovat předcházející 
krvavé baňkování, protože se tímto postupem zbortí ložiska 
napětí v kůži. 

 
 
 
 
 
 



 

3.6.2 RAMENNÍ KLOUB  
 
Lepší prokrvení lze, stejně jako u každého kloubu, 

podpořit i zde několika baňkami nasazenými suchou 
metodou na různé spouštěcí body, také směrem dopředu a 
do boku od nich. Účinek této metody na ramenní kloub je 
průměrný. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

3.6.3 ŽALUDEČNÍ ZÓNA 
 

V oblasti žaludeční zóny se 
současně nasadí několik baněk v 
průběhu vnitřniho nebo vnějšího 
ramene dráhy močového 
měchýře. V případě chabé 
gastroptózy (poklesu žaludku), 
spazmu žaludku a vrátníku, 
hypoacidity nebo anacidity 
(nedostatečné kyselosti v žludku) 
nebo v případě zpomalené 
pohyblivosti žaludku, pocitu 
kamene v žaludku, koule v hrdle 
a jícnu jsou úspěchy dobré až 
průměrné. Překvapujících 
úspěchů lze docílit, když se 
střídavě se žaludeční zónou 
ošetřuje břišní stěna. Tam se 
nasadí baňky suchou metodou na 
alarmové body žaludku, tlustého 
střeva a trojitého zářiče, 
příležitostně také na alarmový 
bod žlučníku na konci 11. žebra. 

 
 
 
 

 



 

3.6.4 PŘEDNÍ STRANA HRUDNÍKU 
 

 
 
 
Baňky se nasadí suchou metodou na akupunkturní body 

č. 1 a 2 dráhy plic a č. 13 dráhy ledvin a vedle hrudní kosti 
až k mečovitému výběžku. 

 
Indikace 
Pozitivní účinek bývá u chronických a akutních 

tracheobronchitid (zánětů průdušnice a průdušek). 
 
 
 
 
 
 



 

3.6.5 OBLAST PRSOU 
 

 
 
 
 
Podle Bachmanna má mít suché baňkování na spodním 

okraji prsou zvláště dobrý účinek při hypermenorei 
(zvýšeného krvácení při menstruaci) s doprovodnou 
anémií. Hypermenorea je nezřídka výsledkem ztráty tonu 
(svalového napětí) dělohy. Nejlepší metodou kontrakce 
dělohy po porodu, kterou prosazovali staří gynekologové, 
bylo dráždění sáním kojence. 

První den krvácení se zde nasadí po dvou baňkách. 
Stejně dobrých výsledků lze docílit při špinění během 
nedostatečné fáze žlutého tělíska nebo po periodě. 

 
 



 

3.6.6 HORNÍ A STŘEDNÍ ČÁST ZAD 
 

 
 
Jedná se o segmenty C4 až Th9. Většinou se léčí podél 

vnitřního a vnějšího ramene dráhy močového měchýře. 
Statické ošetření baňkami působí stejně jako dynamická 
baňková masáž. Ta nemá bolet (vypouštěcí efekt se ztrátou 
energie). 

 
 



 

□ Indikace 
  
a) Hypotonie (nízký krevní tlak a celková slabost), 

zvláště po infekci. Měl by být prokrvován zvláště obratel 
C7. 

b) Neuralgie při revmatismu měkkých částí a chladné 
gelosy v celé oblasti zad. 

c) Neuralgické stavy během nebo po suché pleuritidě 
(zánětu pohrudnice). 

d) Příprava na chiropraxi, když nejsou přítomné žádné 
horké gelosy. Záda se celkově uvolní bankovou masáží. 
Patologické napětí v segmentu se ztratí v hloubce těla i v 
kůži. Stejným způsobem zde většinou působí i tzv. 
mincová masáž. 

 

3.6.7 OKOLÍ KŘÍŽOVÉ KOSTI 
 
Suché baňkování zde 

působí pozitivně při výtoku 
u mladých dívek, sekundární 
amenorey, bolesti v křížích a 
celkové ztrátě krve. Při 
suchém baňkování v oblasti 
kříže je třeba dbát na 
známky plnosti nebo 
prázdnoty. Baňkovou masáž 
na křížové kosti lze opakovat 
denně; pokud se však vytvoří 
větší hematomy, počká se na 
jejich resorpci. 

 



 

3.6.8 PODBŘIŠEK, TŘÍSLO, VNIT ŘNÍ 
STRANA STEHEN 

 

 
 
 
Indikace 
a) Sekundární amenorea, hypermenorea, dysmenorea. 

Význam: Reguluje prokrvení v oblasti malé pánve. 
b) Bolestivé stavy po adnexitidě/ /parametritidě (zánětu 

vaječníků a závěsných vazů v okolí dělohy). Zlepšení 
resorpce po gynekologické operaci a po zánětu v oblasti 
malé pánve. 

c) Obrny močového měchýře a nedostatečné uzavírání 
děložního hrdla. 

K této indikaci cituji jeden případ z roku 1951, který 
zmiňuje Bachmann: 



 

„351etý muž byl při 
válečném tažení v Rusku 
zraněn a během transportu 
onemocněl následkem 
působení chladu 

cystitidou/pyelitidou 
(zánětem močového 
měchýře a ledvinových 
pánviček), která byla 
začátkem několikaletého 
onemocnění močového 
měchýře, jež vedlo k úplné 
močové inkontinenci 
(neudržení moče). Před mým 

ošetřením byl pacient celkem 3,5 roku hospitalizován a 
léčen v nemocnicích a lazaretech. I přes použití všech 
tehdy známých prostředků nedošlo ke zlepšení. 

Moje léčba sestávala ze sedacích koupelí ve směsi bylin 
Heublumen a ze suchého baňkování na reflexní zóně 
močového měchýře (nad sponou stydkou) a podél 
močovodu vpravo a vlevo od páteře. Kromě toho jsem mu 
dával každých 8 dní nosodu vlastní moče. 

Touto léčbou jsem dosáhl v klimaticky nepříznivou 
dobu (podzim a zima) úplného vyléčení všech potíží. 
Lehké navrácení stavu, ke kterému došlo za rok, jsem 
ošetřil stejným způsobem a za 4 týdny jsem dosáhl 
absolutního úspěchu, kterého je třeba si cenit o to více, že 
pacient byl nucen za sociálně nepříznivých podmínek v 
pracovním táboře dále pracovat.“ 

 
 



 

3.6.9 Revmatické procesy, poruchy 
prokrvení, vředy 

 
Výrazně dobré zkušenosti s trochu modifikovaným 

suchým baňkováním uvádí Siegfried von Niessen (Haifa) u 
všech možných revmatických procesů, poruch prokrvení i 
trofických vředů (z poruch prokrvení) na končetinách. 

Někdy přitom používá podtlakovou komoru, do níž 
uzavře celou končetinu, čímž pokračuje ve stopách prof. 
Augusta Bierse, který už ve dvacátých letech dvacátého 
století docílil za použití vlastnoručně sestaveného 
„škrtidla“ zajímavých úspěchů u výše uvedených indikací. 

 

ZÁVĚR 
 
 
V rámci alternativní léčby se dnes odehrává revoluce. 

Na jedné straně roste počet lékařů, kteří se zabývají starými 
léčebnými metodami, na druhé straně jsou právě dnes 
zvláště bouřlivě napadáni habilitovanými zástupci „školní 
medicíny“. 

Za to, že se obě fronty navzájem pohybují, vděčíme 
jistému „tlaku zdola“: velká část populace stále více odmítá 
okamžité a výlučné nasazení školní medicíny a obrací se – 
často i přes vynaložení větších, osobnějších obětí – k 
alternativní přirozené medicíně. 

Následující konfrontace dvou výpovědí ukáže, jak blízcí 
si jsou nejfundovanější představitelé obou léčebných 
systémů. První pochází z pera profesora H. Mommsense, 
staršího dětského lékaře. Původně byl zástupcem školní 



 

medicíny – jako každý lékař na začátku kariéry. Na základě 
pozorování svých pacientů se začal věnovat oblasti, kterou 
lze nazvat „člověk a jeho symbionti“. V rozsáhlých 
pokusech ve zdravotnickém terénu se mu podařilo 
dokonale prokázat, jak cílené řízení symbiózy a výživa 
odpovídající přirozeným požadavkům člověka působí na 
zdraví dětí. O pojmu „zdraví“ píše: „O tom analytické 
přírodní vědní obory nepřemýšlejí, protože je samozřejmé, 
že zdraví tkví v materiálním systému, který mohou svými 
metodami prozkoumávat. Pojem zdraví, který vymyslely a 
zavedly analytické přírodní vědy, vede k tomu, že nemoc 
se rozpoznává jako symptom, který se objektivně určí na 
základě vyšetřování nejrůznějšími metodami. Odstranění 
symptomu v rámci takového smýšlení opět nastolí zdraví. 
Chirurgické zákroky, alopatická medicína, přísun hormonů, 
očkování a jiné jsou nástroje léčby a prevence. Se 
‚skutečným zdravím‘ však tato opatření nemají nic 
společného! To je naprosto rozhodující chyba myšlení! 
Tím se zachrání život a prodlouží nemocný život! 

Bude-li lékařské umění jednostranně pokračovat touto 
cestou ‚krizové medicíny‘, nepřinese mu to žádné dobro, 
ale zmatek a bloudění, neslýchané zvyšování nákladů a 
zmnožení chronických nemocí, poškození metabolismu, 
začínající v dětství zubním kazem a pokračující 
revmatismem a rakovinou, proti nimž je toto myšlení 
bezmocné, a kromě toho má tendenci zastávat chybný 
postup, kdy přeskakuje časné rozpoznání impulsů 
uzdravení.“ 

Druhé stanovisko píše profesor J. Hornung z Freien 
Universitát Berlin. Zcela jistě nemá jeho článek souvislost 
s výše uvedeným výrokem starého praktického lékaře. 



 

Působištěm teoretického lékaře profesora Hornunga je 
Institut fur med. Statistik und Dokumentation. Ale dospěl 
ke stejným závěrům jako profesor Mommsen. Možná 
proto, že si vzal k srdci staré rčení vědy, že „musíme více 
číst, potom nemusíme tolik vynalézat“. Napsal: 

 
□ Alternativy školní medicíny pro studenty v 

Berlíně 
 
„Studium medicíny na německých univerzitách se stalo 

masovou záležitostí. 
Obsah učební látky je čistou školní medicínou, tj. jsou 

zprostředkovány výsledky medicíny, které byly 
vyzkoumány v posledním století, kráčejí ve stopách fyziky 
a chemie a navazují na velké úspěchy jejich metod. To má 
za následek, že byl vytvořen mechanistický obraz lidského 
organismu, který v principu funguje tak jako auto nebo 
počítač. Nemoc je pak defektem jednotlivých dílů a 
opravuje se, nebo lépe řečeno nechá se opravit, jako defekt 
na stroji. Následkem tohoto pojetí je zdání, že člověk není 
odpovědný za své zdraví a že nemoc je náhodné neštěstí, 
za které je odpovědný vystudovaný lékař, který je placen 
za to, aby ji zprovodil ze světa. Tato ‚medicína opatření‘ 
převládá ve světě, ve kterém se zdá být všechno 
realizovatelné. 

V důsledku toho byly vyvinuty vynikající operační 
techniky pro hrubé mechanické defekty a několik život 
zachraňujících léků, jako např. v případě nedostatku 
vitamínu B12 nebo nedostatku inzulínu. Ale naopak se 
objevila obecně velká bezradnost u mnoha chronických a 
civilizačních nemocí naší doby, které se lékaři snaží 



 

‚zvládat‘ tunami antibiotik. To k velké škodě pacienta, 
protože ho sice ‚vyléčí‘ ale místo toho musí trpět 
vedlejšími účinky a pozdními následky. 

Odpovídalo by však smyslu a významu univerzity, 
kdyby se zde vyučovalo různým směrům a léčebným 
názorům, aby studenti mohli získat přehled o různých, 
avšak částečně se doplňujících metodách a názorech, aby 
se nakonec mohli sami svobodně rozhodnout pro svůj 
přístup. Toto pojetí, které považuji za rozhodující, je v 
ostrém protikladu se strnulou tendencí naší doby vše a 
každého upravovat podle státem daného předpisu. To vede 
k tomu, že lidem byly po desetiletí odepírány nové ale i 
staré hodnotné léčebné metody, a to pouze proto, že se 
nehodily do systému.“ 

 
Nakonec je třeba ještě jednou upozornit na nesmírný 

význam pojivové tkáně, která je základem všech projevů 
života. Internista Hauss oprávněně varuje, že se tato tkáň 
zanedbává. Po mnohaletých histologických výzkumech 
zjistil, že každá zátěž celého organismu – ať už stres, 
otrava, ozáření, špatná výživa, tělesné přetížení, horko, 
chlad nebo bakteriální nebo virové infekce atd. vyvolají 
nejdříve reakci nespecifického mezenchymu, a to všude a 
vždy stejně. Tuto reakci rozděluje do tří stádií. 

 
První stádium 
Buňky pojivové tkáně zrychlují svůj metabolismus, 

ukládají a vylučují více sloučenin. „Na jednom místě se 
vyměňují stále stejné molekuly, pouze jejich poločas 
rozpadu je rozdílný. Tato fyziologická forma nespecifické 
reakce mezenchymu nezávisí na nemoci.“ 



 

„Tím, že adekvátně přizpůsobí rychlost syntézy a 
degradace látek, zaručuje regulace metabolismu ve 
zdravém … organismu rovnovážný stav těla a jeho 
hmotnosti, a to jak makroskopicky, tak mikroskopicky, 
dokonce i na úrovni molekulární struktury buněk a tkání.“ 

 
Druhé stádium 
Mezenchymální buňky zvyšují svoji aktivitu a 

urychleně proliferují (množí se). Hemato – a lymfopoetické 
buňky (buňky krevní řady) reagují stejně. To vede ke 
změně počtu buněk v krvi i pojivové tkáni. Za tyto 
pochody jsou odpovědné především transmitery 
cytokinového systému. Krvinky migrují do pojivové tkáně 
a mohou dosáhnout počtu buněk, které se zde již nacházejí. 
To všechno vede k destrukci normální struktury tkáně. 

 
Třetí stádium 
Buňky stěny kapilár se mění, a tím se mění i porozita 

stěny. Vystupují voda a albuminy. Zastavuje se transport 
substrátů. Buňky přicházející z hematom – a 
lymfopoetického systému (zárodečných buněk krevní řady) 
převyšují počty buněk již se nacházejících v pojivové 
tkáni. Diferencované orgánové buňky od sebe odstupují, 
jsou prostorově oddělené od svých zásobovacích a 
likvidačních systémů a degenerují a odumírají. Místa po 
nich jsou vyplněná vlákny pojivové tkáně. 

 
 
 
 



 

Hauss zjistil, které epitopy na kterých buňkách slouží 
jako strategické body pro určité noxy a jak chápat vědecky 
„mezenchymální“ původ onemocnění, o nichž jsme dosud 
neměli správné představy, například arteriosklerózy nebo 
revmatismu. Právě tento systém se už dlouho diagnostikuje 
a léčí přirozenými léčebnými metodami, především 
metodami drenáže, jako je baňkování, a to podle motta, že 
lékař se má postarat o to, aby příroda mohla opět léčit. 
Baňkování přežilo v přirozeném způsobu léčení už čtyři až 
šest tisíc let a ovlivňuje prostřednictvím tělu vlastních 
způsobů právě tuto pojivovou tkáň. Je na čase, aby opět, i v 
moderní době, získalo své pravé postavení a aby mělo 
moderní podobu. 
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trigger points (spouštěcí body) 19, 28, 110 
trojhranná jehla 83-84  
tuky 25  



 

týl 17 
 
U 
údolí žaludku 24  
ucho střední 21 
 ulcus cruris 70, 83 
 
V 
vaječníky, vaj. zóna 22, 26-27, 92  
varlata 22  
vata 57-59 
vedlejší orgánová zóna 65  
vegetativní dystonie 25, 72, 111  
vidění vloček 85 
vrátník, spazmus 89  
vředy 93 
výhřez meziobratlové ploténky 83  
vysoký tlak, esenciální 27 
 výtok 26, 91 
 
W 
Waldeyerův okruh 21 
 Warfarin 63  
 
Z 
zácpa 36, 38, 43, 50, 84 
záda, svědění 72 
zadní horní trn kyčelní kosti 84 
zatvrdliny 21, 23, 42 
závratě 11, 68 
zdraví 95 



 

zkrácení DK 27, 37 
zrak 25-26, 41, 70, 76-77, 80, 84-85 
zuby 19, 21, 52, 70, 72 
 
Ž 
žaludeční body dle Boase 78  
žaludeční vřed 78-79  
žaludeční zóna 24,58,71,89  
žaludek 22-24, 50, 62, 70-72, 78-79, 89 
žíly 83 
žíly křečové 70, 87 
žluč, žlučník 18, 20, 22-25, 27, 53, 
69-70, 109 
 žlučovody 11 

 
 

SLOVNÍČEK  
 
Alopatie – léčení pomocí látek, které nejsou tělu vlastní 

(tento postup je téměř vždy používán tzv. konvenční, 
školskou medicínou) 

Amenorea – nepřítomnost menstruace; může být buď 
primární – dívka vůbec menstruaci nedostala, nebo 
sekundární – dívka či žena již menstruovala, ale došlo k 
zástavě menstruace v důsledku hormonální poruchy 
provázející nějakou chorobu (příčinou může být „pouze“ 
podvýživa u módního hubnutí) 

 



 

Angina pectoris – bolest na hrudi způsobená 
nedokrevností srdečního svalu; předstupeň srdečního 
infarktu 

Angina pectoris falsa – nepravá angina pectoris, 
projevující se bolestmi za hrudní kostí připomínajícími 
infarkt srdce, ale příčina potíží bývá zpravidla v deformaci 
hrudní páteře 

Atonický  – postrádající základní napětí, tzv. tonus 
Autonomní nervy – svébytná, vůlí neovladatelná 

(alespoň podle představ školské medicíny) část nervového 
systému, zabezpečující činnost vnitřních orgánů. Dělí se na 
sympatikus (zjednodušeně řečeno nervová aktivita 
zajišťující dynamiku a akci) a parasympatikus (opět 
zjednodušeně řečeno nervová aktivita zajišťující 
vyprázdnění, zklidnění) 

Bivalentní – dvojmocný 
B – lymfocyt – druh bílé krvinky, která tvoří protilátky 

proti mikrobům Crux medicorum – „kříž lékařů“ – obtížně 
léčitelná komplikovaná nemoc Cun – stará čínská jednotka 
délky, užívaná dosud v akupunktuře; 1 cun odpovídá 
zhruba šířce palce pacienta Diapedéza – pronikání (buněk) 

 
Dysmenorea – bolesti v podbřišku těsně před 

menstruací nebo při ní Edém – otok 
 
Edematózní – oteklý, prosáklý 
Endokrinologie – odvětví lékařství zabývající se 

studiem hormonů a jejich působení 
Esenciální hypertenze – tzv. primární hypertenze, 

nejčastější příčina zvýšeného krevního tlaku, patřící mezi 
civilizační choroby Evakuační – vyprazdňující 



 

Extrasystolie – nepravidelná činnost srdce, způsobená 
chorobnými vzruchy v srdečních síních nebo komorách 
Extravazát – tkáně a tekutiny nacházející se mimo cévní 
řečiště Fango – druh termoterapie (prohřívání nemocných 
tkání, např. zad) Fokus – ložisko. Množné číslo je správně 
latinsky foci, ale v češtině se běžněji používá počeštělý 
název „fokusy“ Fraktura – zlomenina 

Fytoterapie – použití léčivých bylin v terapii 
Gastroptóza – pokles žaludku směrem dolů, tj. směrem 

do podbřišku; může se objevit u slabých, vyhublých 
jedinců Gel – rosolovitá hmota koloidního typu 

Gelosa – rosolovitá zatvrdlina; tento pojem není ve 
školské medicíně běžně používán a v pojetí autora této 
knihy představuje ložisko podráždění charakterizované 
změnou vlastností podkožních tkání 

Genitální – pohlavní 
Hematom – modřina 
Herno – předpona označující jev, týkající se krve 
Hodgkinova nemoc – zhoubný nádor mízních uzlin 
Hyperacidní gastritida – zánět žaludeční sliznice 

spojený se snížením pH 
v žaludku (= zvýšení kyselosti žaludečních šťáv) 

Hypermenorea – zesílené menstruační krvácení s 
prodloužením doby, kdy žena krvácí Hypertenze – zvýšený 
krevní tlak 

Hypofýza – podvěsek mozkový, místo tvorby 
důležitých hormonů Hypotalamus – mozkové podhrbolí, 
část mezimozku, která tvoří spodinu 3. komory mozkové. 
Jsou v něm umístěna centra pro regulaci tělesné teploty a 
vytváří se v něm důležité hormony, regulující činnost 



 

nadledvin, štítné žlázy a ženských i mužských vnitřních 
pohlavních orgánů Hypotenze – snížený krevní tlak 

Hypotonický – charakterizovaný sníženým tlakem; 
hypotonická reakce stav mdloby vyvolaný přílišným 
poklesem krevního tlaku Chemoterapie – použití 
chemických látek v léčbě 

Chiropraxe – léčebná metoda, využívající k 
diagnostice a léčbě výhradně rukou a jejich hmatů pro 
zásah na kosterně-svalové soustavě pacienta; přitom lze 
ovlivnit i činnost vnitřních orgánů 

Cholerická povaha – vznětlivá, výbušná. Název 
odvozen od hořkých žluč-níkových šťáv. 

Iatrogenní nemoc – postižení (nejčastěji neúmyslně) 
vyvolané lékařem či vedlejšími účinky léčby Ileosakrální – 
křížokyčelní, skloubení kosti křížové a kosti kyčelní pánve 
Impletol  – firemní název léku, který obsahuje prokain 
(lokální anestetikum) a kofein 

Imunita  – obranyschopnost organismu vůči cizorodým 
látkám (mikrobům) a/nebo chorobně změněným buňkám 
vlastního těla (např. nádorové buňky) 

Imunomodulátory  – látky příznivě ovlivňující 
narušenou imunitu Indikační topologie – místopis oblastí 
vhodných k léčbě při určitých onemocněních Integrační – 
sjednocující Ischias – bolest sedacího nervu 

Konglomerát – směs, směsice, nesourodý celek, 
spletenec Kortikosteroidy – hormony kůry nadledvin 
Lanceta – skalpel, chirurgický nožík 

Lektiny  – bílkoviny rostlinného původu, které mohou 
vyvolat precipitaci (vysrážení) sacharidových struktur, 
zejména buněčných membrán; mají schopnost aglutinovat 



 

(shlukovat) krevní buňky, odtud pramení jejich starší název 
fytohemaglutininy 

Limbický systém – vývojově stará podkorová část 
mozku, ve které jsou zpracovávány počitky libosti a 
nelibosti 

Lumbální  – bederní 
Lumbago – ustřel, silná bolest v bedrech bez 

vystřelování a bez poruch hybnosti či cítivosti Mezenchym 
– pojivová tkáň 

Moraterapie – biorezonanční diagnostika a léčba, 
poskytující mikromagnetické informace o zátěži 
vyšetřovaného organismu; používají se měřící ruční a 
nožní elektrody (princip podobný jako léčba EAV) 

Motorické nervy  – hybné, zajišťující pohyb 
Myogelosa – rosolovitá zatvrdlina ve svalu 
Neurotransmiter – chemická látka, působící jako 

přenašeč informace v nervovém systému (u sympatiku je to 
např. noradrenalin, u parasympatiku acetylcholin) 

Nosoda, nozoda – léčivo připravenéá z látky, která 
původně organizmu škodila (nejčastěji různé druhy 
mikrobů); druh homeopatika Noxa – škodlivina 

Obstipace – zácpa Okcipitální – týlní 
Opiáty – nejsilnější léky proti bolesti, odvozené od 

morfia a jiných látek obsažených v opiu 
Ontogeneze – vývoj embrya v nitroděložním životě 

Ortomolekulárni terapie – dodávání správných množství 
správných molekul látek do těla Ovariální – vaječníkový 

Paliativní péče – úlevná terapie ve stádiu nemoci, kdy 
již nelze dosáhnout plného uzdravení 

Parasympatický ganglion – uzlík nervových buněk 
patřících k parasympatiku Paravertebrálně – vedle páteře 



 

Petechiální podtlaková masáž – petechie = drobné 
krvácení do kůže; přístroj způsobí podtlakem sání kůže a 
následně vznik petechií, tj. drobných modřin v kůži 

Pletora – překrvení; pletorik – osoba jevící známky 
překrvení (brunátná kůže aj.) 

Polycytaemia vera, polyglobulie – zvýšení počtu 
červených krvinek Preklimakterický – v době před 
klimakteriem (přechodem) Prinzmetalova angina pectoris – 
nedokrevnost srdečního svalu při křečovitém stahu 
věnčitých tepen srdce, projevuje se bolestmi nikoliv při 
zátěži, ale spíše v klidu (narozdíl od běžné anginy pectoris) 
Postcholecystektomický syndrom – soubor příznaků po 
chirurgickém odstranění žlučníku, charakterizovaný 
neurčitými tlaky v pravém podžebří a trávícími potížemi, 
obvykle bez jednoznačně vysvětlujícího lékařského nálezu 

Pregangliové neurony – nervové buňky, nacházející se 
před nervovými ganglii   

Pufry – tlumivé kompenzační mechanismy vyrovnávání 
ph (směrem k zásaditosti nebo kyselosti)  

Pyrazolon – protibolestivý lék 
Raynaudova choroba – nemoc charakterizovaná 

záchvaty křečovitého stažení cév na rukou; kůže rukou se 
při záchvatech choroby barevně mění Recidiva – návrat 
nemoci Regulace – řízení 

Reologie – obor, zabývající se chováním látek při 
deformaci  

Resorbce – vstřebání 
Retikulární formace – část mozku zprostředkující 

složité vazby mezi periferií a centrem 



 

Revmatické onemocnění – zánětlivé postižení vazů, 
šlach, svalů a/nebo kloubů, nejčastěji v důsledku chorobně 
zvýšené imunity zaměřené proti tkáním vlastního těla 

Ribozóm – specializovaná část buňky, ve které probíhá 
syntéza peptidů a bílkovin 

Rigidita  – ztuhlost 
Segment – část, díl, úsek 
Senzitivní nervy – citlivé, zabezpečují vnímání pocitů 

bolesti apod. 
Skarifikace – jemné narušení kožního povrchu s 

vyvoláním krvácení. Jako nástroj (skarifikátor) lze použít v 
našich podmínkách velmi vhodně tzv. „kladívko typu 
švestkový květ“, nástroj známý z tradiční akupunktury s 
kruhovitou ploškou na konci o průměru asi 1-1,5 cm 
opatřenou drobnými hroty. Poklepem na kůži v 
požadovaném místě vznikne drobné krvácení. Kladívka se 
vyrábějí i na jedno použití, což je z hygienického hlediska 
nejvhodnější. 

Sol – koloidní disperzní soustava 
Spasmus – křečovitý stah svalstva (hladkého nebo 

příčně pruhovaného)  
Spastický – křečovitý 
Spouštěcí body ve vztahu k akupunkturním drahám 

– autor zde má jistě na mysli soustavu tzv. šu, shu bodů, 
správný překlad z čínštiny zní „ body přepravní“, v české 
akupunkturistické literatuře je však vžitý i méně přesný 
název „body souhlasné“. Nacházejí se na první větvi dráhy 
močového měchýře na zádech a každá párová dvojice bodů 
má úzký vztah k jednomu vnitřnímu orgánu. Tyto body se 
v akupunktuře ošetřují velmi často, protože se v nich 



 

koncentruje jangová čchi orgánů a lze přes ně ovlivnit 
mnohé funkční poruchy vnitřních orgánů. 

Subileus a ileus – částečná nebo úplná zástava střevní 
peristaltiky, vážné stavy patřící mezi tzv. náhlé břišní 
příhody, mohou mít za následek smrt 

Symbionty – vzájemně spolupůsobící činitelé 
Sympatický ganglion – uzlík nervových buněk 

patřících k sympatiku 
Symptom – příznak 
Tietzův syndrom – bolestivý zánět žeberních 

chrupavek  
Tonus – mírné klidové napětí, které má být normálně 

přítomno např. v kosterních svalech nebo orgánech s 
hladkou svalovinou Tonzilitida – zánět krčních mandlí, 
angína 

Topologie – místopis;  
topolog – lékař, který se věnuje pouze léčbě „místa“, 

které mu bylo jeho specializací určeno (např. lékař plicní 
léčí pouze plíce apod.) 

Vegetativní dystonie – synonymum pro 
neurocirkulačni astenii, tj. označení druhu neurózy, při 
které pacient trpí příznaky nerovnováhy vegetativního 
systému, např. bušením srdce, slabostmi, mdlobami, 
únavou apod 

Verbální – slovní 
Vizualizace – léčebné využití zviditelněné představy 

(např. formulace „nádor se zmenšuje“) 
 
 
 
 



 

Vysvětlení latinských citátů: 
Ubi pus, ibi evacua – kde je hnis, má být vypuštěn ven 
Ubi plethora, ibi evacua – kde je nadbytek (krve), má 

být vypuštěn ven 
 



 

 


