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1. Abstrakt 

1.1 Co je to Biotronika Josefa Zezulky?  

1.2 Proč by měla být Biotronika Josefa Zezulky 
 zkoumána? 

1.3 Situace v České republice v oblasti Biotroniky 
 Josefa Zezulky  

1.4 Příklady kazuistik  
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1.1 Co je to Biotronika Josefa Zezulky? 

• Nemedicínský obor léčby nemocí na podkladě 
bioenergetické nedostatečnosti.  

• Zakladatelem oboru je Josef Zezulka a jeho 
žákem a ustanoveným pokračovatelem je Tomáš 
Pfeiffer.  

• Léčitel (sanátor) – biotronik působí na pacienta 
bezkontaktně v souladu se zásadami biotronické 
praxe. 
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1.2.1 Proč by měla být Biotronika 
Josefa Zezulky zkoumána? 

• Biotronika Josefa Zezulky slouží lidem již více než 
70 let a jako obor má prokazatelné a ověřitelné 
výsledky.  

• Je neinvazivní a nemá žádné vedlejší účinky. 

• Nabízí potenciál k optimální součinnosti 
s medicínou ku prospěchu pacienta.  

• Obor Biotronika Josefa Zezulky je nákladově 
efektivní – biotronická léčba je vždy zdarma.  
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1.2.2 Proč by měla být Biotronika 
Josefa Zezulky zkoumána? 

• Unikátnost léčebné metody spočívá v možnosti 
léčit některá onemocnění přímo v jejich příčině a 
tudíž nedochází často k recidivám.     

• Doporučení a názory biotroniky, které byly 
představeny v polovině minulého století, zcela 
korespondují se současnými výzkumy v oblasti 
prevence onkologických onemocnění.  
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1.3.1 Situace v České republice v 
oblasti Biotroniky Josefa Zezulky 

• Řada vědeckých a politických autorit Biotroniku 
Josefa Zezulky podpořila.  

• V roce 1982 bylo umožněno Josefu Zezulkovi 
aplikovat biotronickou léčbu v rámci výzkumu 
v nemocnici ve Vimperku (nuceně přerušen 
z důvodu politické nepřízně).  
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1.3.2 Situace v České republice v 
oblasti Biotroniky Josefa Zezulky 

• O další výzkumy usiluje svými aktivitami také 
biotronik Tomáš Pfeiffer, který má za sebou 
rovněž úspěšnou mnohaletou praxi. 

• V ČR obecně nejsou nemedicínské obory 
podporovány a zkoumány, a proto doposud 
neproběhl žádný ukončený oficiální výzkum BJZ.    

 

8 

© SANÁTOR – SVAZ BIOTRONIKŮ JOSEFA ZEZULKY 

Tomáš PFEIFFER 

www.sanator.cz, info@sanator.cz, tel.: +420 777 236 519, Praha, Česká republika 



1.4 Příklady kazuistik 

• Z výzkumu ve Vimperku, který proběhl mezi léty 
1981-1982 existují oficiální lékařské záznamy, 
které byly již zveřejněny (viz příloha). Ukázka z 
jednoho z lékařských protokolů k dispozici zde. 

• V rámci biotronické praxe Tomáše Pfeiffera rovněž 
existují lékařské zprávy s detailním svědectvím 
pacientů (k dispozici zde).        
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2.1 Biotronika Josefa Zezulky 

2.2 Kdo byl Josef Zezulka 

2.3 Tomáš Pfeiffer 

2.4 Biotronická patologie 

2.5 Nemoci na podkladě bioenergetické 
 nedostatečnosti  

2.6 Zásady biotronické praxe 

 

2. Představení 
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2.1 Biotronika Josefa Zezulky 

• Obor biotronika byl založen a poprvé 
pojmenován Josefem Zezulkou po roce 1945. 

• Jedná se o nemedicínskou metodu léčby nemocí 
vzniklých na podkladě bioenergetické 
nedostatečnosti. 

• Empiricky bylo prokázáno, že léčba má 
mimořádné výsledky v oblasti léčby rakoviny a 
neuro-degenerativních onemocnění. 
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2.2.1 Kdo byl Josef Zezulka 

• Významný český filozof a 
léčitel. 

• Autor životní filozofie Bytí, 
aktivní přednášející.  

• Zakladatel Biotroniky Josefa 
Zezulky – nového oboru léčby.  

• Objevitel léčby rakoviny a 
dalších nemocí, které mají 
svou podstatu v bioenerge-
tické nedostatečnosti.  
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2.2.2 Kdo byl Josef Zezulka 

• Aktivní léčitel, který svůj objev po desítky let 
opakovaně prokazoval ve svých výsledcích. 

• Snažil se o prosazení výzkumu v oboru 
Biotronika s cílem otevřít možnost pro její 
zařazení do zdravotnictví. 

• Opakovaná pozvání a zájem o výzkum z USA i 
Sovětského Svazu, ale komunistický režim 
tehdejší ČSSR neumožňuje postup. 
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2.3.1 Tomáš Pfeiffer 

• Český filozof, léčitel, 
biotronik, žák a ustanovený 
pokračovatel Josefa Zezulky.  

• Představitel profesní komory 
Sanátor, která sdružuje 
biotroniky pracující 
v souladu s principy 
Biotroniky Josefa Zezulky.   

• Předseda správní rady 
Nadačního fondu Josefa 
Zezulky. 
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2.3.2 Tomáš Pfeiffer 

• Aktivní propagátor Biotroniky Josefa Zezulky, 
léčitel, sanátor s opakovanými a prokazatelnými 
výsledky. 

• Čestný president Nadačního fondu Bytí, který 
provozuje dům Biotronické centrum sociální 
pomoci. 

• Od roku 1990 se snaží o prosazení výzkumu 
oboru Biotronika Josefa Zezulky a o její zařazení 
do zdravotnictví.  
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2.4.1 Biotronická patologie 

• Obor Biotronika Josefa Zezulky rozděluje choroby 
dle původu na hmotné, psychické a energetické. 
Biotronika Josefa Zezulky léčí zejména v oblasti 
energetické (vitální). 

• Onemocnění vznikají často spojením více příčin a 
projevů, z toho vyplývá nutná spolupráce mezi 
příslušnými obory. Pak lze očekávat co největší 
prospěch pro pacienta.  
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2.4.2 Biotronická patologie 

• Poruchy vitálních systémů mohou nastat na 
úrovni buněčné, orgánové i celotělové. 

• Čím větší je příčina nemoci v bioenergetické 
nedostatečnosti, tím mívá Biotronika Josefa 
Zezulky často lepší výsledky v kontrastu s jinými 
obory (např. onkologická onemocnění, 
onemocnění sclerosis multiplex a další).  
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2.5.1 Nemoci na podkladě  
bioenergetické nedostatečnosti 

• Biologické síly jsou projevem každé biologické 
hmoty a jsou protipólem silovým projevům 
anorganické hmoty (neživé).  

• Biologická síla je mnohem složitější než síla 
anorganická. Je mezi nimi asi takový rozdíl jako 
mezi železnou trubkou a Vaší paží. Obě obsahují 
stejné atomy (např. Fe, Ca atd.), ale tyto atomy 
mají rozdílné uspořádání (organizaci). 
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2.5.2 Nemoci na podkladě  
bioenergetické nedostatečnosti 

• Přirozený stav – homeostáza – zajišťuje přirozeně 
všechny funkce k potřebě organismu také 
v oblasti biologických sil.  

• Dojde-li k porušení této homeostázy, vzniká 
choroba z bioenergetické nedostatečnosti.  
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2.5.3 Nemoci na podkladě  
bioenergetické nedostatečnosti 

• Nemoci, které je Biotronika Josefa Zezulky 
schopna léčit, jsou například: 

 - onkologická onemocnění  
 - neuro degenerativní onemocnění 
 - revmatická onemocnění 
 - endokrinní choroby 
 - některé formy diabetu 
 - autoimunitní choroby 
 - onemocnění GIT  
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2.6.1 Zásady biotronické praxe 

• Biotronik léčí vždy zdarma.  

• Biotronik nikdy nemluví proti lékařským 
praktikám a nezrazuje od nich. 

• Biotronika neslouží v žádném případě jako 
náhrada medicínské léčby. 
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2.6.2 Zásady biotronické praxe 

• Biotronik nikdy neodvádí pacienta lékaři. 

• Biotronik používá pouze biotronické metody, 
léky ani nic jiného nepředepisuje. Pouze dietu při 
onkologických onemocněních, která ale musí být 
velmi přísně dodržována, protože pacienti jsou 
přecitlivělí na karcinogenní látky (viz příloha 1). 
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3. Situace v České republice 

3.1 Aktuální dění v České republice na poli CAM 

3.2 Aktuální dění v České republice na poli 
 Biotroniky Josefa Zezulky 

3.3 Proč by měla být Biotronika Josefa Zezulky 
 zkoumána? 

3.4 Biotronika Josefa Zezulky a onkologická 
 onemocnění 
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3.1.1 Aktuální dění v České republice 
na poli CAM 

• Zatím nepříliš výrazná snaha ze strany vládních 
orgánů nemedicínské obory zkoumat a umožnit 
jejich přiměřené následné začlenění do veřejné 
zdravotní péče. 

• V ČR obecně spíše snaha o omezení léčitelů. 

• V souvislosti s přípravou zákona o léčitelství  byla 
veřejnost  v roce 2014 ministrem zdravotnictví 
vyzvána, aby podávala hlášení pouze o 
negativních zkušenostech s léčiteli. 
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3.1.2 Aktuální dění v České republice 
na poli CAM 

• Na druhé straně rostoucí zájem ze strany obyvatel 
o doplňkovou a alternativní medicínu obecně.  

• Dle průzkumu agentury STEM/MARK z roku 2014 
by 85 % obyvatel ČR uvítalo, kdyby některé 
metody alternativní medicíny byly uznány jako 
oficiální doplněk klasické léčby a proplácely by je 
pojišťovny.1  
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3.2.1 Aktuální dění v České republice 
na poli Biotroniky Josefa Zezulky 

• Přes dosavadní snahy a pozitivní ohlasy zatím 
nebylo dosaženo úspěchu v dialogu s příslušnými 
orgány. 

• Zatím není možné otevřít řádný výzkum oboru 
Biotronika Josefa Zezulky v klinických podmínkách 
a v součinnosti s medicínskými obory a následně 
využít jejího potenciálu pro širokou veřejnost, snad 
i tento informační materiál tuto možnost přiblíží. 
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3.2.2 Aktuální dění v České republice 
na poli Biotroniky Josefa Zezulky 

Jako reakce na výzvu Ministerstva zdravotnictví z r. 2014 
shromažďovat pouze negativní ohlasy vznik: 

•  Petice na podporu Biotroniky Josefa Zezulky (v r. 2017 
více než 37 000 podpisů), 

•  Otevřený dopis ministru zdravotnictví k přípravě 
zákona o léčitelství a výzva ke zkoumání Biotroniky J.Z. 
(podepsáno lékaři a významnými osobnostmi z oblasti 
kultury z celého světa), 

•  Veřejná výzva občanům s prosbou informovat o svých 
zkušenost s biotronickým působením (viz kapitola 5.1). 
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3.3 Proč by měla být Biotronická léčba 
zkoumána?  

• Jedná se o obor, který má prokazatelné a 
ověřitelné výsledky. 

• Je schopna léčit onkologická a další 
bioenergetická onemocnění v jejich příčině, proto 
nedochází často k jejich recidivám (např. RS). 

• Nemá vedlejší účinky. 
• Lze ji vhodně kombinovat s klasickou medicínskou 

léčbou ku prospěchu pacienta. 
• Je nákladově efektivní – biotronická léčba je 

zdarma. 
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3.4 Biotronika Josefa Zezulky a 
onkologická onemocnění 

• Biotronika klade v prvé řadě důraz na prevenci, 
jejíž principy korespondují se současnými 
vědeckými poznáními (např. Evropský Kodex Proti 
Rakovině – viz odkazy).  

• Při onkologickém onemocnění je pacient 
přecitlivělý na karcinogenní látky – nutnost 
dodržování anti-kancerogenní diety (viz příloha 1). 

• Biotronika má potenciál léčit rakovinu v její příčině 
neinvazivním způsobem a bez vedlejších účinků. 
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4. Biotronická praxe Josefa Zezulky 
4.1 Ukázky referencí a iniciativ odborných 
 pracovníků a politických činitelů mezi 60. až 
 80. lety 20. století 
4.2 Výzkum Biotronické léčby na oddělení 
 nemocnice Vimperk 1981/1982:  

 
a) Ukázky z výzkumných protokolů 
b) Detail zprávy z protokolu při diagnóze – CA 

ventriculi 
c) Závěrečná zpráva MUDr. Martínkové – základní 

fakta 
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4.1 Ukázky referencí a iniciativ odborných 
pracovníků a politických činitelů 

  

Zpět na str. 7 



4.2 Výzkum Biotronické léčby 
na oddělení nemocnice Vimperk 

 • Iniciátor   Psychoenergetická laboratoř profesora Kahudy 

• Vedoucí výzkumu MUDr. Jitka Martínková 

• Léčitel  Josef Zezulka 

• Léčebná metoda Biotronika Josefa Zezulky 

• Klinické podmínky Lůžkové oddělení nemocnice ve Vimperku 

• Soubor pacientů 20 (z toho 14 hodnoceno) 

• Diagnózy v souboru Z části choroby na podkladě bioenergetické nedostatečnosti; 

   současně zařazeni také pacienti, kde nebyl předpokládán  

   jednoznačný efekt, tj. kardiaci a hypertonici 

• Realizované termíny 27/12/1981 – 03/01/1982 a 01/03/1982 – 08/03/1982 

• Restrikce/Omezení Předčasné nucené přerušení výzkumného úkolu z důvodu  

   politické nepřízně 

• Hodnocení výsledků MUDr. Fr. Pekárek a MUDr. Martínková 

• Výstup  Prokázána pozitivní zjištění – viz Výzkumné protokoly a  

   Závěrečná zpráva MUDr. Martínkové 
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a) Ukázky výzkumných protokolů 
 

  



b) Detail zprávy – CA VENTRICULI – 1. část 

• Stav pacienta před zahájením biotronické léčby JZ 

Carcinom žaludku, stav po kolostomii. Výrazná malátnost, průjmy, bolesti v oblasti žaludku, nechutenství, 
špatný spánek. 

• První turnus – vývoj stavu pacienta po biotronických zásazích v průběhu sedmi dní  

28/12/1981 Po první léčbě klidný spánek, druhý den průjem ustal. Velká únava. Bolesti trvají. 
29/12/1981 Průjem ustupuje, pacient spal dobře, večer tlak v oblasti vývodu. 
30/12/1981 Poprvé chuť k jídlu, malátnost mizí, potíže a bolesti ustupují. 
31/12/1981 Pocit celkové svěžesti, únava zmizela, výrazné zlepšení chuti k jídlu, bolesti ustupují. 
01/01/1982 Průjem ustoupil. Rychlé zlepšení celkového stavu. Známky rychlé epithelisace   
  pooperační rány. 
02/01/1982 Epithelisace colostomie rychle pokračuje, vývod prakticky uzavřen, stolice odchází   
  opět dolem. 
03/01/1982 Pacient subjektivně bez potíží, malátnost zmizela, pocit svěžesti, chůze, colostomie   
  uzavřena. 

Léčba v tomto turnusu skončena, druhý léčebný turnus zahájen 02/03/1982 (viz CA VENTRICULI 2.část).  

Mezi turnusy podstatné zhoršení stavu*. Pacient katechtický, silné bolesti, zvracení, nepřijímal potravu. 
Nutnost operativního zákroku – anastomosy. 

* Dle zjištění pacient v mezidobí výrazně porušuje nutnou dietu (viz Antikancerogenní dieta). Bez ní se léčí nádory jen velmi 
obtížně a při nedodržení většinou přichází recidiva. Její dodržování je tedy zcela zásadní pro pozitivní výsledek léčby. Sama 
dieta není v žádném případě schopna nádory léčit, úspěšnou léčbu ale podmiňuje. Podobně jako při alergii tedy musíme při 
léčbě odstranit kancerogen z dosahu pacienta. 
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b) Detail zprávy – CA VENTRICULI – 2. část 

• Druhý turnus – vývoj stavu pacienta po biotronických zásazích v průběhu pěti dní 

02/03/1982 Pocit záření při léčbě. Výrazná malátnost. 
03/03/1982 Průjem ustal. Spal dobře. 
04/03/1982 Zlepšení chuti k jídlu, obnovení průjmu po konzumaci mléka. 
05/03/1982  Poměrný pocit svěžesti po léčbě, odpoledne spánek. Průjem ustal. Jizva ve střední části  
  otevřena. Zřetelný vjem záření i přes pyžamo.. 
06/03/1982  Další zlepšení chuti k jídlu, zvyšující se pocit svěžesti. 

Další léčba přerušena. 

• Závěr MUDr. Martínkové: 
Přechodné zlepšení během léčby. Definitivní zhodnocení až po skončení léčby. 
 
 

 
 Klíčová sdělení 

 Spontánní uzavření vývodu tlustého střeva, tj. bez chirurgického zásahu. 
 Stolice odchází opět přirozeně konečníkem. 
 Biotronické zásahy po dobu 7 dní posouvají terminální stav (nádor žaludku) do stavu 
 celkové revitalizace. 
 Zásadní účinek neinvazivní metodou vymykající se dosavadnímu poznání. 
 Nutnost dodržení antikancerogenní diety. 
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• Soubor pacientů 20 (14 průkazní, 2 neprůkazní, 4 nedostatečný počet zásahů) 

• Realizace  27.12.1981 – 3.1.1982 a 1.3.1982 – 7.3.1982 

• Výsledky léčby Navzdory krajně nepříznivým podmínkám spočívajícím v omezeném   
   souboru pacientů a omezeném období výzkumu jsou výsledky   
   prokazatelné a hodnotitelné. 

• Klinické rozbory Sledování moči metodou palmitového testu. 
   Zkoušky krve v roztoku CuCl2. 
   Experiment se sledováním FW nabíraných dvojmo. 
   Zejména u krevních zkoušek a sedimentace erytrocytů byly zjištěny   
   významné změny po biotronickém zásahu - doporučeno další  zkoumání. 

• Závěr  Hluboké přesvědčení o existenci a léčebném efektu bioenergie. 
   Výzva k šíření, dalšímu zkoumání a odpovídajícímu začlenění oboru. 
 
 Klíčová sdělení  Biotronická léčba v krátkém časovém úseku má často    

   pozoruhodné výsledky u diagnóz přetrvávajících roky. 
   Prokazatelné a hodnotitelné přes omezenou četnost biotronických zásahů. 
   Neinvazivní způsob léčby a nulové vedlejší účinky. 
   Hodnověrnost výsledků zabezpečena odborným dohledem. 
   Dobrozdání odborného pracovníka medicíny o účinnosti biotronické léčby. 
   Výzva odborného pracovníka medicíny k řádnému výzkumu a integraci  
   oboru biotronika. 
 

 

 

c) Závěrečná zpráva MUDr. Martínkové  
– základní fakta 
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5.1 Ukázky ohlasů na Biotroniku Josefa Zezulky 
 dostupné z webových stránek.  
5.2 Detailní svědectví léčby Biotronikou J.Z.  
5.3 Diagnózy ve statistických datech – kdy byla 
 vyhledána pomoc Biotroniky J.Z.  

 

 
 
 

5. Biotronická praxe Tomáše Pfeiffera 
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5.1 Ukázky ohlasů na biotroniku 

Zpět na str. 26 



5.2.1 Detailní svědectví léčby biotronikou  
– paní Vernerová 

 Diagnóza a obtíže: Adenokarcinom žaludku. Těžká chudokrevnost. Výrazná pohublost s bolestmi v žaludku (váha 48 kg 
při výšce 173 cm). Neschopna příjmu potravy a tekutin – velikost nádoru zamezila odtékání potravy. 

Místo přijetí: Nemocnice v Nymburku 

Ošetřující lékař: MUDr. Eva Brunerová 

Stav detekovaný při 
operaci: 

Do nádoru zavzato duodenum. Nádor přirostlý k zadní břišní stěně. 
Nádor neoperabilní. 

Operativní výkon: 
Duben 1991 

Paliativní výkon umožňující částečný příjem potravy. Přemostění  nádoru – resekce žaludku, resekce 
tenkého střeva, nádor ponechán v místě. 

Pooperační stav: Po operaci propuštěna domů bez léků. Absence bílkovin. Rozvrat celého organismu. Nesoběstačná, 
neschopna samostatné chůze. Prognóza života na 2-3 měsíce. Vyloučena léčba cytostatiky a 
ozařováním pro celkově špatný stav a rozsah nádoru. 

Vývoj po propuštění z 
nemocnice Zahájení antikancerogenní diety. 

6. květen 1991: Zahájení biotronické léčby, zprvu 3x týdně, později 2x týdně. Zprvu  nesoběstačná, převážena 
rodinnou k léčbě. Postupné přibírání na váze a pocitu dobrého zdraví. 

Září 1991: Biotronická léčba pokračuje, pacientka schopna samostatně cestovat  
V následujících letech pouze série 10 biotronických léčeb / rok. 

Leden 1992: Pacientka opět uznána práceschopnou. Bez žádných zdravotních problémů ani sezónních 
onemocnění do roku 2010, kdy má vysoký tlak. 

Rok 2010: Komplexní vyšetření lékařem – nálezy negativní. 

6. květen 2011  20 let od biotronické léčby se pacientka těší dobrému zdraví a žije aktivním životem.  
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5.2.2 Detailní svědectví léčby biotronikou  
– paní Heldová 

 Diagnóza a obtíže: 
Únor 1999 

Maligní tumor pravého horního plicního laloku. 
Špatný zdravotní stav, chrlení krve. 

Místo přijetí: Nemocnice v Mostě 

Ošetřující lékař: Prim. MUDr. M. S. 

Indikace: 12 cyklů chemoterapie 

Vývoj během léčby 
chemoterapií: 

Po osmém cyklu chemoterapie pokračování v léčbě vyloučeno pro absenci bílých krvinek a celkové 
oslabení organismu. 

19. květen 1999: Pacientka propuštěna do domácí péče, celková zesláblost, neschopna dýchat, neschopna samostatné 
chůze, nesoběstačná. Prognostikován silný rozpad krvinek a úmrtí. 

Vývoj po propuštění z nemocnice 

7. červen 1999: 
a dále 

Zahájení biotronické léčby. Zprvu nesoběstačná, celkově zesláblá a neschopna chodit. Po 5 dnech 
biotronické léčby krvinky po vyšetření zcela v pořádku, výrazné zlepšení zdravotního stavu, vitální.  
Následují pravidelné biotronické léčby ob měsíc. 
Dodržování antikancerogenní diety, vyloučení uzenin, masa. 
Bez léků. 

Rok 2011: Kontrolní výsledky ošetřujícího lékaře potvrdily celkové zdraví. 

Červen 2012 : 13 let od biotronické léčby se pacientka těší dobrému zdraví a žije aktivním životem.  
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5.3.1 Diagnózy ve statistických datech, kdy byla 
vyhledána pomoc Biotroniky J.Z. 

 Ohlasy na webových stránkách 
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5.3.1 Diagnózy ve statistických datech – část 2 
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5.3.2 Diagnózy ve statistických datech, kdy byla 
vyhledána pomoc Biotroniky J.Z. 

 Diagnózy dle lékařských zpráv poskytnutých pacienty Biotronického centra sociální pomoci 

Pozn.: Údaje se opírají o diagnózy poskytnuté pacienty formou lékařské zprávy. Pacienti často přichází bez lékařských zpráv, 
celkový počet léčených je výrazně vyšší; pacienti rovněž přichází opakovaně. Data nepodpořená lékařskými zprávami nejsou 
v této statistice zohledněna.  
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5.3.2 Diagnózy ve statistických datech – část 2 
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• Příloha č. 1 Anti-kancerogenní dieta 
• Příloha č. 2 Odkazy na webové stránky 
• Příloha č. 3 Literatura 

 

6. Přílohy 
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Příloha č. 1 – Antikancerogenní dieta J.Z. 
Zakázáno! 

   Kouření. - Vynechat vše, co je uzené (např. uzené maso, salámy, šunka, uzený 

sýr atd.). - Vše pražené, i odvary z praženého (např. káva, melta, kakao, 

čokoláda atd.). - Vše smažené. - Vše pečené. Co je nutné požívat jako pečené 

(např. chléb), odkrojit kůrku. Nutné ostatní pečivo (např. housky) jen bledé, 
nevypečené, a co nejméně. - Vynechat konzervy s kyselinou benzoovou. - 

Chránit se všeho, co obsahuje dehet (např. masti). 
  

Doporučeno: 

   Potrava syrová (např. ovoce, zelenina, mléko, máslo atd.). Pokud se jakákoliv 

potrava upravuje v kuchyni, tak pouze vařením nebo dušením. Zásada je, aby 

potrava, než jde na oheň, obsahovala vodu. 
   Tato dieta musí být dodržována velmi důsledně, protože pacienti, kterým je 

dána, jsou přecitlivělí na látky obsažené v zakázaných potravinách. Nepatrné 

nedodržení může velmi ohrozit nebo znemožnit léčebný proces. 
  

Dieta určená pro onkologické pacienty a zejména také pro prevenci nádorového 

procesu. 
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Příloha č. 2 – Odkazy na webové stránky 
• Biotronika Josefa Zezulky 
 https://www.sanator.cz/cs/biotronika-josefa-zezulky  
  

• Filmová vzpomínka na život a dílo Josefa Zezulky 
 https://www.sanator.cz/cs/josef-zezulka-utajovany-lecitel  
  

• Aktivity profesní komory Sanátor 
 https://www.sanator.cz/cs/aktivity  
  

• Výzkum Vimperk 
 https://www.sanator.cz/cs/vyzkum-biotroniky  
  

• Prevence vzniku rakoviny 
 https://www.sanator.cz/cs/onkologicka-prevence  
  

• Evropský kodex proti rakovině 
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/cs  

  

• Detailní svědectví léčby biotronikou – paní Vernerová 
 https://www.sanator.cz/cs/biotronika-josefa-zezulky  
  

• Detailní svědectví léčby biotronikou – paní Heldová 
 https://www.sanator.cz/cs/biotronika-josefa-zezulky  
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