
BOLEST KLOUBŮ Z POHLEDU ČÍNSKÉ MEDICÍNY 
 
 
 

Pro pochopení pohledu čínské medicíny na bolesti kloubů 
je potřeba znát její principy. V Číně se tradiční čínská 
medicína studuje šest a více let, tudíž jistě pochopíte, že její 
přiblížení v rozsahu dvou stránek bude pouze orientační a 
velice zkratkovité a zároveň velice nelehké. Předtím, než se 
vám pokusím přiblížit, jak Číňané nahlížejí na příčinu 
nemoci neboli nerovnováhu organismu, kterou bolesti 

kloubů bezpochyby jsou, je potřeba pochopit, co pro ně znamená rovnováha organismu. Ta 
se dá vysvětlit pomocí systému zvanému pět elementů. Pět prvků: oheň, země, kov, voda a 
dřevo nás neustále obklopují. Vzájemně se rodí nebo ovládají. To je projev rovnováhy. Nebo 
se vzájemně podmaňují či ponižují, což je projev poruchy rovnováhy. Tyto vztahy hezky 
znázorňuje pentagram pěti elementů viz níže. Z něho je zřejmé, že nerovnováha jednoho 
prvku se vždy projeví na celém systému, tedy na všech ostatních prvcích potažmo orgánech. 
Každému prvku totiž náleží jemu příslušné orgány. Čínská medicína je nazývá „Zang„ orgány, 
orgány plné. Každému „Zang“ orgánu pak náleží „Fu“ orgány, orgány, které nejsou plné. 
Shrnu – li to, Zang orgány jsou orgány plné, ale nenaplňují se. Fu orgány se naplňují, ale 
nejsou plné. Elementu oheň náleží srdce a jemu Fu orgán tenké střevo. Elementu země 
náleží slezina a jí Fu orgán žaludek. Elementu kovu náleží plíce a jim Fu orgán tlusté střevo. 
Elementu voda náleží ledviny a jím Fu orgán močový měchýř. Elementu dřevo náleží játra a 
jím Fu orgán žlučník. Je potřeba si uvědomit, že řekne – li se po „čínsku“ slezina nebo třeba 
ledviny, neznamená to to samé, co si představíme očima západní medicíny. Jednotlivé 
„čínské“ funkce těchto orgánů a jejich vzájemné ovlivňování není možné pojmout a vysvětlit 
v takto krátkém článku, proto se jim nebudu zabývat. Důležité ale je, že jejich funkce jsou 
mnohdy zcela odlišné od funkcí, které jsou nám známy ze západní medicíny. 

 

 



Bolesti kloubů zahrnuje tradiční čínská 
medicína pod velkou kapitolu jménem „Bi 
Zheng“. Bi = bolest,  Zheng = obraz nemoci. 
Pod pojmem Bi Zheng rozumíme širokou škálu 
onemocnění různých tkání pohybového 
aparátu a taktéž i různých sliznic vnitřních 
orgánů jako například: Bechtěrevova choroba, 
revmatoidní artritida, dna nebo artróza. Po 
„čínsku“ se jedná o onemocnění převážně 
z větru a vlhkosti. Vítr a vlhkost se řadí mezi 
takzvané vnější příčiny onemocnění, které 
čínská medicína nazývá „šest rozvracečů“. Patří 
sem škodlivý vítr, chlad, vlhko, sucho, horko a 
oheň. Převažuje-li v těle v rámci Bi Zheng 
onemocnění větrná škodlivina, bolesti kloubů 
se často přemisťují z místa na místo. Vítr 
snadno proniká do těla, často se šíří směrem 
nahoru, je vehikulum ostatních škodlivin. 

Příkladem šíření větru směrem nahoru jsou třeba i migrény, které jsou typické onemocnění 
z větru. Anebo právě výše zmíněné přesouvání bolestí z jednoho kloubu na druhý. Převažuje-
li v těle vlhká škodlivina, klouby jsou oteklé. Vlhko vyvolává „zalepení oběhu“ v místech, kam 
se dostane právě pomocí větru. Toto „zalepení“ způsobí narušení oběhu tekutin v těle a 
proto dojde k tvorbě otoku. Převažuje-li chlad, bolesti kloubů jsou často velice výrazné. 
Chlad vyvolá stažení a kontrakci. Tím se zastaví oběh Qi a krve v drahách a proto je chlad 
hlavním původcem bolesti. Toto je vysvětlení, proč pro čínskou medicínu vůbec nedává 
žádný smysl chlazení podvrknutého kloubu studeným obkladem. To u nás běžně vidíme 
praktikovat právě pro zastavení bolesti. Čínská medicína často pro zbavení bolesti právě 
naopak zahřívá a rozhýbává. Tážete se nyní nejspíš, co to vlastně rozhýbává, co je to ta „Qi“ 
popřípadě krev? Qi, krev a tělní tekutiny jsou podle čínské medicíny takzvané vitální 
substance. S těmito vitálními substancemi právě pracují výše zmíněné orgány (srdce, slezina, 
plíce, ledviny a játra). Qi má spoustu aspektů. Rozlišujeme až 8 pojmenování pro Qi (Yuan Qi, 
Zhong Qi, Gu Qi....) a stále se jedná o jednu Qi. Je to to samé, jako když mám jednoho 
člověka, který je můj táta, zároveň je to ředitel, dobrý kuchař anebo sportovec. Když je 
zrovna ředitelem, nemůže být zároveň kuchařem. Takto stejně se dá popsat Qi. Je 
neviditelná, jako když mám jídlo a z něj dostanu sílu. Jednou je to energetický vklad 
organismu nutný pro přeměnu potravy, podruhé výživa nebo ochrana organismu před 
vnějšími škodlivinami plus spousta dalších aspektů se pod tímto pojmem skrývá. Krev je 
součást Qi. Je její zhutnělou formou. Koluje v cévách a doplňuje se pomocí tekutin. Vyživuje 
šlachy. Abychom mohli chodit a hýbat se, potřebujeme k tomu dostatek krve. Tělní tekutiny 
jsou tekutiny, které vyplňují podkoží, jsou například mezi svaly. Jsou to také sekrety žláz, 
které promazávají klouby. Snížené množství Qi, krve nebo tělních tekutin tedy mohou vést 
k bolestem a onemocnění kloubů. Může k tomu dojít přetížením, což se děje v podstatě 
téměř v každém sportu. Nebo se to děje našimi emocemi.  
Emoce řadí Číňané k jedněm z dalších vnitřních příčin onemocnění. Emoce vyvěrají 
z příslušného jim náležícího orgánu, z venčí do něj pronikají jako reflexe okolní reality a 
zpětně ho ovlivňují. Hněv patří k játrům, radost srdci, přemítání slezině, smutek a žal plicím, 
strach ledvinám. Jinak řečeno, budu-li pořád přemítat, zraňuji svoji slezinu a naopak, mám-li 



oslabenou slezinu, budu mít tendence k přemítání. Emoce mají obecně podíl na stagnaci Qi, 
snížení množství Qi a také na vyčerpání krve. Toto vše podle čínské medicíny může způsobit 
bolesti kloubů.  
Dalšími příčinami bolestí kloubů mohou být vrozená konstituce nebo přetížení. Přetížení 
tkání, šlach a kostí častým pohybem pak vyvolá snížené množství Qi a krve dané oblasti, což 
se většinou navenek projeví bolestí.  
Další a často opomíjená příčina bolestí kloubů mohou byt stravovací návyky. Nevhodné 
stravování může vést k tvorbě „TAN“ (hlenu) a „RE“ (horka). Například smažená a hodně 
kořeněná jídla hromadí v těle horko nebo příliš mnoho mléčných výrobků způsobí hromadění 
vlhka. Není to tak, že snídám-li každý den jogurt, musí mě bolet klouby, které jsou zároveň 
oteklé. Funguje to tak, že špatnou dietetikou mohu výrazně podpořit rozvoj patologického 
procesu kdekoliv po těle a naopak správnou dietetikou podpořit jeho uzdravení.  
 
Jak tedy čínská medicína léčí tyto obtíže? 
V prvé řadě je potřeba správné diagnostiky. Diagnostika se vždy týká celého těla po 
psychické i fyzické stránce, nikdy se neorientuje pouze na daný postižený kloub. Toto vyplývá 
z textu výše, kde vidíme, že i například emoce mají vliv na naše klouby. Léčba pomocí čínské 
medicíny pak řeší ten daný kořen neboli podstatu obtíží. Téměř vždy je potřeba vypudit 
danou škodlivinu (vítr, chlad, vlhko, horko, sucho, oheň, viz výše), dále vyživit a harmonizovat 
krev, nebo doplnit Qi, popřípadě rozhýbat Qi, doplnit krev, popřípadě zchladit krev atd. Vše 
v závislosti na dané příčině obtíží. K tomuto se nejčastěji využívá akupunktury a fytoterapie. 
V tradiční čínské medicíně je popsáno nespočet bylinných receptů dle jednotlivých typů 
postižení kloubů s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta. Stejně tak neomezené 
kombinace akupunkturních bodů jsou velmi úspěšné k léčbě těchto bolestivých stavů. 
Obecně se dá říci, že na akutní stavy lépe zabírá akupunktura, na stavy chronické je lepší volit 
léčbu bylinnou směsí.  
 
Tradiční čínská medicína tedy umí poměrně úspěšně léčit bolestivé stavy kloubů. Umí 
podchytit skutečnou příčinu obtíží a s ní pak pracovat.  
 
 
 


