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Máme za sebou další rok. Když se 
nad tím zamyslím, je až neuvěři-
telné, jak rychle to letí. V květ-
nu 2011 se členská základna naší 
společnosti sejde v pardubickém 
Domě techniky již podesáté. 
Když si představíme, že ve Spo-
jených státech byla známa první 
zmínka o podiatrii již v roce 
1910, máme co dohánět. Čeká 
nás akce, kterou ve srovnání 
s minulými roky lze jen těžko 
srovnávat. Naše společnost se 
stane součástí Mezinárodní podi-
atrické federace (FIP). Nejen že 
to posílí dobré jméno české 
a slovenské podiatrie, ale i zvýší 
prestiž odborníků zabývajících 
se komplexní péčí o nohy, jenž 
budou součástí České podiatrické 
společnosti. Poznamenejte si da-
tum konání této akce, která bu-
de 21.5. 2011. Připravujeme již 
nyní pro vás zajímavý program, 
s bohatým zastoupením firem 
z oblasti péče o nohy.

V rámci Vzdělávání v podiatrii 
jsme pro vás připravili pokračo-
vání úspěšných kurzů reflexo-
logie chodidel, dermatologie 
v podiatrii, nehtové protetiky, 
ortonyxie a novinkou je první 
informační kurz spiraldynamiky, 
kterým přímo navazujeme na 
seznámení s touto metodou na 
minulém sjezdu ČPS. Na webo-
vých stránkách podiatrie.cz 
najdete seznam všech námi 
pořádaných akcí v roce 2011. 

V červnu se v Hradci Králové 
koná již 8. ročník mezinárodního 
MEDsport sympozia. Tato akce se 
tradičně zařadila mezi pilíře ve 
vzdělávání v našem oboru. 
V Čeladné se v polovině roku 
uskuteční další ročník meziná-
rodního kongresu diabetologů 
a podiatrů, pod názvem Dny 
zdraví v Euroregionu Beskydy.

V říjnu v Brně úspěšně proběhlo 
10. mezinárodní sympozium 
pořádané ve spolupráci s Českou 
obuvnickou a kožedělnou aso-
ciací. Patronát nad akcí převzala 
firma BAYER, s.r.o.. Toto sympo-
zium zaznamenalo největší účast 
členů naší společnosti.

Mohu vám slíbit, že pro vás 
v roce 2011 připravíme mnoho 
zajímavých školicích a vzděláva-
cích akcí. Kromě toho na jaře 
proběhnou opět dva kosmetické 
veletrhy v Praze, a to World of 
Beauty & Spa 2011 jaro a Inter-
beauty Prague jaro. 

Ve třetím čísle Podiatrických 
listů najdete i dva příspěvky, 
které nám poskytla redakce 
německého časopisu Der Fuss. 
Věřím, že Vás zaujmou. 

Přeji Vám hezké dny a pohodový 
start do nového roku.

S úctou Jaroslav Fešar
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Jestli počátek tohoto příběhu byl 
v Ječné ulici nebo jej autorka 
jen tak pojmenovala, to už se mi 
v paměti nezachovalo. Jisté však 
je, že tento absurdní příběh, 
který končí happyendem, se do-
opravdy stal. 

Pracoval jsem tenkrát na polikli-
nice. Skvělé místo pro vstup do 
nové profese. Nejlepší na celém 
příběhu je to, že jsem se tenkrát 
musel podívat realitě do očí, bez 
praxe, bez zkušeností…

Hned ráno v osm hodin do míst-
nosti vešla první klientka, paní 
Marie. Dopil jsem svoji ranní 
kávu a nabídl občerstvení mé 
klientce. „Ne, nebudu, děkuji“, 
pravila a dodala „Leda, že byste 
mi dal panáka, jak to bolí. Nevím 
jestli to vydržím“. Pustila se do 
vysvětlování. Začalo mne to pří-
mo kriminalisticky zajímat. 
Okem zkoumavým jsem pohlédl 
na onen prstec na pravé noze. 
Nechtěla celé ošetření, šlo jí jen 
o to jedno. Co to ale je, říkal 
jsem si v duchu. Paní Marie mi 
vysvětlila, že chodí k pedikérce 
již několik let a ta jí zkušeně 
sdělila, že onen problém, který ji 
tak trápí, je „věčné kuří oko“.

„Cože?“, zalapal jsem po dechu 
a hlavou mi proběhlo, že o tako-

vých jsem nikdy nic nečetl, ba 
ani o nich neslyšel. Tenkrát mne 
napadla vtipná hláška, jestli ta 
paní pedikérka nebyla v Ječné 
ulici a neřešitelné problémy tudíž 
pro ni byly vždy věčné.

Dle provozního řádu jsem nasadil 
všechny dostupné a předepsané 
ochranné pomůcky a vrhl jsem se 
s vervou mne vlastní do onoho 
případu. Nejdřív jen tak zlehka, 
postupně jsem však přidával na 
razanci, až jsem se dopracoval 
k velice slušnému kráteru. Dalo 
by se říci, že by se v té dutině 
dalo přes hranice mezi USA a Me-
xikem leccos ilegálně přenést. 

Čím více jsem postupoval v průz-
kumu, tím více mne zajímalo, co 
to tam vlastně má. Paní mne 
v mém „vrtu“ povzbuzovala, 
ačkoliv bylo vidět, že si toužebně 
přeje, aby už to bylo.
Najednou jsem zkoprněl. „To 
není kuří oko“, řekl jsem přes-
vědčeně. „Co to je podle vás??“, 
ptala se oběť s dírou v prstci. 
Odvětil jsem, že netuším, ale že 
kuří oko to tutově není. „A něco 
se tam pohybuje“, dodal jsem. 
Napětí by se v tu chvíli dalo krá-
jet. Napadlo mne, že bych se 
mohl pokusit vyndat toho černé-
ho „broučka“ pinzetou a jak 
jsem uvažoval, už jsem ji měl 
v ruce. Chytím to a jak to tahám 

ven, zvedá se celý kloub i s člán-
kem. Došlo mi, že si s tím sám 
neporadím. Zvedl jsem telefon 
a vytočil oddělení chirurgie. 
Vysvětlil jsem jim, o co se jedná 
a že jim „rozdělanou“ pacientku 
se zavázaným prstcem posílám 
k dořešení.

Když odešla, přemýšlel jsem nad 
tím případem a milé paní přál, 
aby to dobře dopadlo. Za 30 
minut se ozvalo klepání. Ve dve-
řích stála doširoka otevřená pusa 
a rozjasněný úsměv. Po chvilce 
jsem pochopil, že za tou rozra-
dostněnou pusou stojí milá 
klientka a natahuje ke mně ruku 
s tabulkou dobré čokolády.

Byla šťastná a v krátkosti pově-
děla, jak se to na chirurgii 
semlelo. Když ono její letité 
trápení pečlivě prohlédli, zjistili, 
že se jedná o pozůstatek šití, 
který se nevstřebal a na jehož 
hrotu byly dva elegantní uzlíky.

Měl jsem velkou radost, že to 
nebylo ono „věčné“ kuří oko, 
neboť se jej paní během jedné 
hodiny zbavila. Od té doby už 
jsme zdobili stromeček několik-
rát, ale vždy, když na to přijde  
při našem setkání řeč, nám tento 
případ vykouzlí úsměv na rtech.

Jaroslav Fešar – autor

Věčné

oko
kuří
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Dne 3.9.2010 jsem se zúčastnila 
školení vzdělávacího programu - 
ORTOPEDIE V PODIATRII. Školite-
lem byl pan doktor Holoubek, 
který se zmínil mimo jiné též 
o důležitosti nadměrku v botě. 
Pro někoho zbytečné, ale já si 
ihned vzpomněla na letošní 
léto...

Velkým snem mého manžela, 
vášnivého fotografa, byla cesta 
za polární kruh, zažít bílé noci, 
vyfotit si nádhernou přírodu se-
veru, vyplout na širé moře a set-
kat se s velrybami. 

A tak u příležitosti jeho padesá-
tých narozenin jsem mu sen 
splnila a začátkem července 
jsme podnikli cestu "na sever". 

Místo letního oblečení, plavek, 
žabek a slamáku jsem do velkého 
kufru balila teplé oblečení, hlav-
ně turistické boty pohorky, ruka-
vice a čepice. A kromě toho jako 
každá správná cestovatelka ještě 
přibalila léky, šitíčko, nějakou tu 
náplast.... A pak mě blesklo 

hlavou: " hlavně abys vydržela 
v těch pohorkách celé ty dny, 
bude to náročné na nohy." Tak 
ještě kleštičky, štipky, exkavátor, 
lahvičku desinfekce. A jelo se. 

Za polárním kruhem, na Lofo-
tech, Vesterálech, všude bylo 
nádherně, počasí přálo, hory, 
moře, sluníčko, vítr, sníh, prostě 
pohádka. Samozřejmě turistika 
byla u mne na prvním místě. Kdo 
nezažil návrat z půlnoční pro-
cházky po horách ve tři hodiny 
ráno, neuvěří. 

Jednoho dne jsem si ale všimla, 
že jeden pán z naší výpravy tak 
divně našlapoval, nosil pantofle 
a následující dva dny jsem ho 
neviděla na žádné túře. Taktně 
jsem se zeptala jeho paní, zda se 
něco neděje. "Ale nějak ho bolí 
palec na pravé noze, má ho celý 
zarudlý, má nové boty, pořádně 
je nevyšlápl a teď naříká." Tušila 
jsem to. Zarostlý nehet! 

Požádala jsem pána, aby mi 
palec ukázal a řekla jsem mu, že 

mu zkusím pomoci. Co bylo dál, 
asi už tušíte. Přišlo na řadu moje 
přibalené "nádobíčko". Pán tro-
chu cukal nohou bolestí, ale šlo 
to poměrně dobře. Ulevilo se 
mu. Ještě dva dny nechal nohy 
v klidu odpočinout a pak obul 
pohorky a hurá do hor. 

Jeho paní to mezitím pověděla 
ostatním účastníkům našeho pu-
tování a několik vystrašených 
lidiček mě poprosilo, jestli bych 
se jim také nepodívala na jejich 
nohy, a protože spousta z nich 
byli otřelí turisté, vyprávěli mi 
příběhy z cest a jejich problémy 
s nohama, hlavně s palci. 

A co na závěr? Dost často mívají 
sportovci v uzavřených pevných 
botách tyto problémy, a proto je 
opravdu dobré mít v botě nadmě-
rek, o kterém se na školení zmi-
ňoval pan doktor Holoubek. 

Růžena Molíková
Bezděkov u Klatov 

ZA POLÁRNÍM
KRUHEM
ZA POLÁRNÍM
KRUHEM
ZA POLÁRNÍM
KRUHEM
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Interview s hercem
Václavem Glazarem
Václave, stíháš ještě při své 
práci vnímat, že máš nohy?
To v každém případě – jelikož 
stojím na prahu oboustranné 
výměny kyčelního kloubu, musím 
o nohy pečovat o to víc, jelikož 
ty bolesti jsou otřesné!

Kdyby se tě někdo zeptal, jestli 
je pedikúra potřebná, co bys 
odpověděl?
Bez debat, o tom není pochyb! To 
je totiž to nejlepší a hlavně 
nerychlejší, co můžete pro 
pohodu svých nohou udělat.

Ty sám pravidelně chodíš na 
ošetření. Řekni našim 
čtenářům, který ze způsobů 
ošetření je ti sympatičtější? 
Klasická mokrá, nebo 
přístrojová?
Já osobně mám raději klasickou 
mokrou, mám z ní příjemnější 
pocit. Musím ale říct, že v 
poslední době mám stále 
přístrojovou pedikúru a je 
skvělá! Jsem přesvědčen, že jde 
pouze o pocit, co je každému 
příjemnější.

Najdeme u  tebe doma krém na 
nohy, rašpli nebo vířivou 
vaničku?
Najdete toto všechno a ještě 
daleko víc věcí potřebných k 
ošetření nohou!

Zažil jsi někdy reflexní terapii, 
masáž nebo nějakou podobnou 
příjemnost co se nohou týče?
Měl jsem možnost vyzkoušet tyto 
terapie v lázních a pokud budu 
mít čas, možnost a příležitost, 
zcela jistě žádnou nevynechám.

Hrál jsi někdy v kabaretu 
nějakou scénku, ve které by 
hlavní roli hrály nohy?
Ano – to když jsem v jedné 
scénce předváděl slavné světové 
modelky, jako třeba Naomi Kýbl, 
Claudii Schifoner atd.

Ve tvém kabaretu Srdce a 
kámen je krásných nohou víc 
než dost. Může za to příroda, 
nebo hodiny „dřiny“?
Za to může jen a jen příroda a 
nadarmo se neříká, že muž má už 
od přírody nádherné nohy a když 
se jim věnuje jako dívka - no tak 
pak je to paráda!

Vzpomeňme na Helenku 
Růžičkovou, tvoji velkou 
přítelkyni, a její slavné hlášky o 
Škopkových smrdutých nohách 
v trilogii našeho společného 
kamaráda Zdeňka Trošky…
Na smrdutý nohy byla Helena tak 
alergická, že byla schopná 
dotyčného, u kterého se na to 
třeba během cesty autem přišlo, 
to byla schopná ho nahnat do 
prvního rybníka, kolem kterého 
se jelo! Vždycky říkala, raději tu 
budu čuchat rybník i s rybinou, 
než smradlavý nohy!

Dovol mi ještě otázku z jiného 
soudku, fascinuje mne tvoje 
geniálně řešené lůžko na spaní. 
Působí přímo královským 
dojmem. Prozraď nám, v čem 
spočívá jeho kouzlo.
Postel je to nedůležitější v 
životě, pokud jde o odpočinek a 
relaxaci. Hlavně nesmí být nízká, 
aby člověk neabsorboval veškerý 
prach u podlahy. A je-li správně 
vysoká, asi tak jako v nemocnici, 
jste ve správném proudění 
vzduchu, máte  nádherný pocit s 
přehledem a dobře se vám z 
takové postele vstává. A 
dopřejete-li si šířku tak cca 120 
cm, máte pocit, že je svět váš a 
musí se podle vás řídit a to je to, 
co vám dopomáhá kvalitně, ba 
dokonce skvěle si odpočinout!

Co bys závěrem popřál našim 
čtenářům?
Stále dobrý a hezký pocit z 
příjemné, pohodlné chůze a 
lehoučkých pevných nožiček!

Děkuji za rozhovor.

S hercem a kabaretiérem 
Václavem Glazarem si povídal 

Jaroslav Fešar 
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Největší podiatrická akce
v České republice
opět klepe na dveře
V sobotu 11. června 2011 se 
v Novém Adalbertinu na Velkém 
náměstí v Hradci Králové usku-
teční již 8. ročník MEDsport sym-
pozia. Pořadatelé chtějí navázat 
na velmi úspěšný 7. ročník, který 
se uskutečnil tamtéž v roce 2008. 
Historické budovy hradeckého 
arcibiskupství budou hostit více 
jak 200 podiatrů z Česka, Sloven-
ska i Německa. 

Po prezentaci a snídani všech 
účastníků zazní čtyři klíčové 
přednášky předních odborníků.
V dopoledním bloku je připrave-
no překvapení z oblasti hudby 
a sportu. Před obědovým rautem 
budou novinářům představeni 
pozvaní vrcholoví sportovci a bu-
de prezentována projekce z No-
vého Zélandu. 

Odpoledne je připravený work-
shop z oblasti podiatrické diagno-
stiky a léčby. Závěrem proběhne 
tradiční velkolepá tombola, do 
které obdrží lístky všichni účast-
níci. Součástí akce je výstava 
firem z oblasti podiatrie a péče 
o nohu. 

Využijte možnost nezávazné 
předregistrace na 
www.medsport.cz, informace na 
495 522 207.

Kongresový poplatek, který obsa-
huje i sponzorskou tašku, je 600 
Kč.

MUDr. Miroslav Havrda, DiP.
www.medsport.cz

Slavnostní zahájení

Výherkyně hlavní ceny tomboly
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Tento článek je zaměřen na  
účinky vody. Její síla může být 
ničivá, tak jako letos při povod-
ních nejen v naší zemi. Za 
určitých podmínek však může 
být uzdravující a o tom jsou 
následující řádky.

Někdy koncem 80. let minulého 
století, kdy nejrůznější podnikav-
ci začali prolézat půdy starých 
domů a chalup a skupovali za 
směšné částky různé starožitnos-
ti, i já našla poklad.
Dostala se mi do rukou kniha od 
doktora Kneippa. Byly tam 
s obrázky popsány metody léčení 
vodou různých onemocnění.
Půjčila mi ji jedna starší paní, 
která žila ve velmi skromné rou-
bené chalupě v Krkonoších. Vodu 
měla jen venku u pumpy a tam, 
jak vzpomínala, prováděly s ma-
minkou některé metody, které 
byly popisovány v knize.
Důležité je, že to pomáhalo.

Kdo byl na sjezdu ČPS v Pardubi-
cích v květnu 2010 a vyslechl 
přednášku Dr. K. Kökékyesi o spi-
rální dynamice a následnou dis-
kusi, muselo ho napadnout: A co 
do té doby, než budu moci kurz 
spirální dynamiky absolvovat? 
Byla zde položena otázka ohled-
ně dětské nohy. Pan doktor odpo-
vídal, že u  malých dětí, kde je 
ještě tukový polštář, jsou spe-
ciální cvičení na posílení příčné 
klenby zbytečná. Ovšem u škol-
ních dětí, kdy prsty i chodidlo 
rostou, je vhodné začít s cviče-
ním jako prevencí. Posilováním 
svalstva usměrnit postavení kostí 
správným směrem. Když začnou 
děti chodit do školy, nastávají 
dva velké problémy. V první řadě 
na celý den uvězní svá chodidla 
v bačkorách, a tak zabraňují 
mimo jiné příčnému svalu povolit 

nebo přitáhnout. Pevná obuv brá-
ní tomuto svalu, aby vůbec fun-
goval a posiloval příčnou klenbu. 
A pak přichází puberta , což s se-
bou nese hormonální změny. 
Změny prostředí, přechody do 
jiných škol, nošení nevhodné 
módní obuvi. A když má dítě po-
tíže, necháte jej vyšetřit. 
Doporučí vám speciální stélky,  
popřípadě cvičení, a dítě do 
těchto aktivit musíte nutit.

Možná vás bude zajímat, že na-
příklad v Bruselu se děti ve škol-
ce do 4 let přezouvají, ale děti 
starší se vůbec nepřezouvají. 
Zůstávají po celý den v botách. 
A to si je rodiče vyzvedávají nej-
dříve okolo 17. hod. Když si 
jedna maminka přála, aby její 
syn nosil bačkůrky, bylo jí řeče-
no, že na to oni nemají čas, a že 
by si to pak přál každý a oni že 
tu nejsou od toho, aby děti neu-
stále zouvali a obouvali. Natož, 
aby běhaly děti bosé.

A tak dovolte, abych vám před-
stavila jednoho muže a jeho me-
tody, které by vás mohly oslovit.

Sebastian Kneipp (1821-1897)  
byl propagátorem léčebné rela-
xace. Jeho současníci mu říkali 
důvěrně “vodní doktor”.
Původním povoláním tkadlec. 
Ve 21 letech nastoupil na gymná-
zium ve městě Dilling. Po jeho 
absolvování těžce onemocněl 
plicní chorobou, která se považo-
vala za nevyléčitelnou. V té době 
se mu náhodou dostává do rukou 
kniha Thomase Hahna o léčivé 
síle vody. Její účinky zkoušel na 
sobě a zcela se uzdravil. 
V roce 1852 je vysvěcen na kněze 
a ujímá se místa kaplana v Bie-
berbachu. Několikrát změnil mís-
to svého působení a v r. 1855 ve 
městě Worischhofenu na základě 
zkušeností Priessnitzových, 
Rousseho, Hahna a jiných vodo-

 

 

lékařů sestavil vlastní léčebnou 
sestavu, ozdravný program, je-
hož základem je vodní terapie, 
pohyb na zdravém vzduchu, léči-
vé byliny, zdravá výživa a „uspo-
řádaný způsob života", podle níž 
léčil nemocné, které již lékaři 
opustili, se skvělými výsledky. Ve 
skutečnosti vyvinul celý rozsáhlý 
systém více než 140 vodoléčeb-
ných metod, včetně kartáčování, 
omývání, obkladů, zábalů, kou-
pelí, inhalací a vodních střiků, 
které vycházely z léčivé síly 
vody. Byl pohnán před soud pro 
mastičkářství, ale svérázně se 
obhájiv, byl obžaloby zproštěn. 
Roku 1880 byl povýšen na faráře 
a až do své smrti roku 1897 po-
máhal lidem s léčbou jejich obtí-
ží. Co je zajímavé, koncem 80. 
let, kdy se mi jeho původní kniha 
dostala do rukou, někteří lidé na 
jeho metody nahlíželi stejně jako 
v jeho době. Totiž, že se jedná 
o metody zdraví škodlivé, nebez-
pečné „tzv. duchaření“, které 
bylo léta v Krkonoších rozšířené. 
Pomocí těchto pěti léčebných 
zásad, které se projevují pozitiv-
ním účinkem na psychiku, vyléčil 
Kneipp za svého života desetitisí-
ce lidí. O účinnosti jeho přiroze-
ných, preventivních léčebných 
metod je pevně přesvědčena řa-
da jeho příznivců po celém svě-
tě. Také mnozí lékaři už dávno 
uznali, že Kneippova terapie, 
která je stará přes 150 let, půso-
bí pozitivně na lidské zdraví.
Bezpochyby nejznámější varian-
tou Kneippovy vodoléčby je cho-
zení naboso studenou vodou.

Kneippův chodník se nejčastěji  
skládá ze dvou nádrží: jsou to 
dva speciálně upravené bazénky 
či potůčky s oblázky. Jak je pro 
Kneippovu vodoléčbu typické, 
používá se střídání studené 
a teplé vody. V jedné nádrži je 
voda o teplotě asi 40 °C, ve 
druhé voda o teplotě asi 12 °C.
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Aplikace procedury probíhá tak, 
že pacient přešlapuje, resp. pro-
chází se v nádrži s teplou vodou 
přibližně po dobu jedné minuty, 
a pak se asi 5 vteřin prochází 
nádrží s vodou studenou. Tento 
cyklus několikrát opakuje. 
Poslední musí být pohyb ve stu-
dené vodě a poté následuje 
oschnutí nohou, nikoli otírání, 
a nazutí ponožek na ještě vlhké 
nohy. Následuje pohyb, kdy se 
nohy opět prokrví a oschnou.

Hlavním účinkem této procedury 
je zlepšení prokrvení nohou 
a zlepšení celkového metabo-
lismu a krevního oběhu. Oblázky 
na dně potůčku masírují chodid-
la, střídavé koupele zlepšují pro-
krvení ve všech částech těla. 
Terapie pomáhá při bolestech 
hlavy a syndromu studených no-
hou, pozitivně ovlivňuje krevní 
oběh a prokrvení končetin, vede 
k otužování.
Terapie využívající léčebných 
účinků vody se mohou stát účin-
ným relaxačním prostředkem 
v každodenním životě. Stačí vám 
max. 10 minut denně, ale pravi-
delně.

Kneippovy metody nejsou nijak 
atraktivní a senzační, ale o to 
jsou účinnější. V zásadě platí, že 
všechny tyto léčebné metody 
povzbuzují samoléčitelské schop-
nosti organismu a posilují jeho 
obranyschopnost a vnitřní rovno-
váhu. Člověk, který začne apliko-
vat Kneippovy léčebné zásady, 
čelí snadněji stresu a lehčeji se 
vypořádává s krizemi a nemoce-
mi.

Zde uvádím krátkou zkušenost 
z výletu do Rakouska z léta 
2010:
Při zájezdu do Rakouska s náz-
vem „Jezera a hory Salzburska“ 
jsem se poprvé setkala s kneipo-
váním. Na místě pramenitého 
potoka je zbudované koryto širo-
ké asi 1 m, na dně jsou oblázky, 
vody je tam asi pod kolena. Ve 
vodě se chodí tak, že se zvedají 
nohy vysoko (jako čáp). Po ledo-
vé procházce se nohy neutírají,

 

 

ale ponožky se natáhnou na mok-
ré nohy a nazují se do bot, velice 
zdravé - princip Priessnitzova 
obkladu. Další procházka vodou 
je možná nejdříve po půl hodině. 
Doporučuje se vystřídat s paže-
mi. Paže se namočí po lokte do 
korýtek, kam proudí čerstvá 
voda. Musím říci, že procházka 
vodou i ponoření paží mě velmi 
osvěžily. Až budete mít příleži-
tost, zkuste to také. 

A zde jsou zkušenosti jedné 
mateřské školky z pohraničí, 
která spolupracuje s jinou 
školkou v Německu.
V Německu mají tento chodníček 
v provozu již dva roky. Ve školce 
v Kraslicích se celý Kneippův 
chodník nachází venku, pod ši-
rým nebem. Děti jej zde mohou 
využívat pouze při příznivém 
počasí.  

Na obrázku vidíte, jak je důmysl-
ně upraven. Děti po vycházce, 
kdy mají prokrvené končetiny, se 
zují a  v doprovodu dospělého 
nejdříve vstoupí do bazénku, 
kterým projdou. Vystoupí ven 
a obejdou bazének po pryžových 
kostkách, kde jim nohy oschnou, 

a poté následuje poslední koleč-
ko, které masíruje plosku nohy 
a podporuje její svalovou činnost 
- přechází kamínky menší a větší, 
oblé i hranaté, dřevěnou kulatinu 
různě umístěnou. Pak už si jen 
nazují boty a věnují se jiné 
příjemné činnosti.

S něčím podobným si zlaté české 
ručičky určitě poradí a i vy si do-
ma něco podobného můžete vy-
robit. Pak stačí, když přijdete po 
práci domů, věnovat 10 min svým 
nohám.
Vlastně spojujete několik metod 
najednou, a to reflexní terapii, 
vodoléčbu, otužování, spirální 
dynamiku. Samozřejmě při vět-
ších obtížích budete muset být 
důslednější v dodržování přede-
psaných postupů u těchto metod, 
ale jako začátek si myslím, že je 
to úžasné. A jsme opět u toho: 
to jednoduché a obyčejné bývá 
nejúčinnější.

Zpracovaný projekt upraveného 
Kneippova chodníku za mokra 
a suchá (přenosná) metoda, byl 
přihlášen do soutěže v Karlovar-
ském kraji Nejlepší nápad deseti-
letí. Projekt by měl začít ve škol-
kách a přenést se postupně na 
základní školy. 

Ivana Kamencová, Kraslice
tel: 776 379 627

Použité materiály:
Léčivá síla vody – Ivo Michner, 
nakladatelství IM – Market
Přednáška o spirální dynamice - 
Dr. Kökékyesi K., Pardubice 2010
Zdravá chůze a Zdravé nohy pro 
vaše dítě – Christian Larsen, 
nakladatelství Poznání

Kneippování v Gmundernu
(Rakousko, u jezera Traunsee)
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O co by nám mělo v životě jít 
více, než o zdraví našich dětí. 

Z podiatrického hlediska to zna-
mená investovat maximum do 
programu zdravá noha a správné 
obouvání. A kde jinde bychom 
měli začít, než v prodejně s obu-
ví a potřebami v oblasti péče 
o nohu?

Nedávno jsem pracoval v jedné 
z nich a nejvíce ze všeho mne 
těšilo, že rodiče na vyšetření no-
žiček přiváděli především právě 
svoje zlatíčka. Denně se s nimi 
setkávám ve své praxi a musím 
uznat, že jsou to nejmilejší kli-
enti, kteří bezelstně a se záj-
mem čekají na můj názor a radu. 
Děti se rády učí, zajímají je vše-
lijaké věci, a když jim dáte do 
rukou kostru nohy, to je teprve 
zábava. Proč toho nevyužít? Když 
už si ji obraceli v ruce, napadlo 
mne, že bych jim mohl udělat 
malou přednášku o tom, která 
kostička je která a co na naší 
noze dělá.

Začínáme u mladé generaceZačínáme u mladé generace
PODIATRICKÉ listy  03/2010

To, že náš odborný časopis patří 
do rukou odborné veřejnosti, je 
nám jasné, ale že si v něm mo-
hou listovat i děti, jsme zatím 
netušili. Zdá se, že jedinou
podmínkou je, aby uměly číst.
Formát A5 padne přesně do je-
jich malých rukou a barevný 
formát jistě zaujme také.

Rád bych tímto článkem apeloval 
na všechny odborníky, kteří se 
dětskými nožičkami zabývají, aby 
jim věnovali maximum péče 
a trpělivě je vyšetřovali, protože 
co se v dětství zanedbá, to se 
v dospělosti těžko napravuje. 

Jednou si i ti nejmenší 
Podiatrické listy přečtou…

Jaroslav Fešar, DiP.
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Z historie pedikúryZ historie pedikúry
Václavském náměstí v Praze, dří-
ve „Dům služeb“, stojí na místě 
zbořeného starého domu č. 6. 
Koncem července 1928 se začalo 
s bouráním domu a nová budova 
byla otevřena v prosinci 1929.

Od počátku projektu není tento 
dům postaven pro nikoho jiného 
než pro zákazníka. Ať již se jed-
nalo o dispozicích v prodejnách, 
elevátorech, správkárně, lékař-
ské poradně, dětském oddělení, 
vytápění, ventilaci - vždy se vy-
cházelo z hlediska: co tomu řek-
ne zákazník - jak dalece mu 
všechny tyto věci budou sloužit? 
A heslo "Náš zákazník - náš pán", 
které bylo umístěno na fasádu 
domu, vypovídalo o všem. Po 
svém otevření se dům soustředil 
ve svých jednotlivých odděleních 
na prodej pánské, dámské i dět-
ské obuvi, dále správkárnu pun-
čoch i obuvi, pedikúru a v nejvyš-
ším patře pro pohodlí zákazníků 
i často vyhledávaný bufet rychlé-
ho občerstvení.

Následující řádky jsou vzpomínky 
jednotlivých účastníků škol a kur-
zů pedikúry v průběhu let 1942 – 
1996. Proto vás prosíme, abyste 
je jako takové i přijali. U někte-
rého příspěvku je uvedené jméno 
celé, u některých pouze křestní 
na žádost přispěvovatelů. 

Období II.světové války
1939 – 1945

Já jsem Baťovka!

Jak jste se dostala k pedikúře?
Psal se rok 1942 a já byla vyuče-
ná prodavačka. Potkala mě ka-
marádka a během řeči jsme se 
dostaly i na práci a ona říká, tak 
se zeptej u Bati. Zašla jsem tedy 
na Václavském náměstí v Praze 
do skleněné budovy, která patřila 
Baťovi. Nejdříve mě poslali na 14 

Paní Vlasta Rybářová

dní do prodavačského a kurzu 
oprav punčoch, kde jsme se učili 
mimo jiné i aranžování. Z Prahy 
jsme vyjely dvě.
 

Kurz probíhal ve Zlíně. Začínaly 
jsme ve škole, pro kurzisty 
v rámci fabriky. Ubytování bylo 
v Ženských nebo Mužských domo-
vech, byly takové neutěšené, 
zkrátka ubytovna. Ale kamarádka 
Zuzka, co tu již kurz absolvovala, 
nám dala kontakt na ubytování 
v Baťovských domkách na Kotě-
rovce. Vyřídily jsme pozdravy od 
Zuzky, ubytovali nás a my měly 
celý půldomek jen pro sebe. Po 
návratu do Prahy jsem začala dě-
lat opravářku punčoch na Petrs-
kém náměstí a tato prodejna 
patřila pod Baťu.
Na pedikérský kurz mě vyslal 
později okrskář (cesťák), který 
chodil po podobných prodejnách, 
kde jsem pracovala, a kontrolo-
val naši činnost. Jednou se mě 
zeptal, zda si nechci udělat kurz 
pedikúry. To už jsem byla vdaná, 
musela jsem podepsat doklad, že 
nebudu mít do tří let rodinu. 
Ostatní děvčata se divila, že mě 
na kurz poslali. Tentokrát kurz 
trval 3 týdny a veškeré náklady 
platila firma Baťa.
 
V kurzu nás bylo asi deset. 
Začínali jsme manuálními a psy-
chologickými testy.

Učili jsme se anatomii, dermato-
logii, masáž po kolena, také pro-
tetiku a výrobu drobných pomů-
cek. Dále pak, jak se vyrábí 
a udržuje obuv, z čeho se bota 
skládá a správné obouvání.
Anatomii nás učil asistent a pri-
mář chodil jednou týdně, aby nás 
přezkoušel. Závěrečná zkouška 
byla písemná a praktická. Praxi 
jsem absolvovala v prodejně na 
náměstí, kde byl Společenský 
dům a kam jsme večer chodívali. 
Pracoval zde  pedikér, který od-
povídal za dvě pedikérky. Chodila 

Na začátek výběr z historických 
dat, která podporují vyprávění 
pamětníků a tento článek:

1882 Začátky učení se řemesla 
ševcovského, Tomáš Baťa: "Pro 
nás je dobré jen to nejlepší". 
1894 Sourozenci Tomáš, Anna 
a Antonín Baťovi zakládají obuv-
nickou živnost.
1895 První krize podniku, Tomáš 
Baťa se ujímá vedení podniku. 
1897 Tomáš zavádí převratnou 
novinku, obuv typu „baťovky”, 
první obuvnický stroj z Německa, 
myšlenka mechanizace výroby
1900 Stavba první tovární 
budovy.
1925 Založena Baťova škola prá-
ce, zavedení samosprávy dílen, 
obchodní cesta do Indie, 563 pro-
dejen v ČSR.
1926 Položen základní kámen 
Baťovy nemocnice.
1927 Zavedena proudová výroba 
obuvi, založena BAPOZ a.s., 
postaven první obchodní dům 
(Tržnice).
1931 Založena akciové společ-
nost Baťa a zaniká veřejná 
obchodní společnost T. a A. Baťa. 
Ve Zlíně postaveno během 1931-
32 celkem 9 nových továrních bu-
dov, 2 skladiště, plynárna, ob-
chodní dům, 6 internátů pro mla-
dé muže a ženy, 500 rodinných 
domů, úložky na osobních účtech 
zaměstnanců 136,5 mil. Kč. 
Postaven Dům služeb Baťa v Brně
1933 Založena vývozní a dovozní 
společnost Kotva, postaven hotel 
„Společenský dům“, otevřen          
Památník T. Bati.
1938 Firma Baťa přebírá akcie 
České obchodní banky, stav 
zaměstnanců 42 tisíc v Baťově 
koncernu, z toho 8 tisíc v prodej-
nách, v zahraničí 25 tisíc, z toho 
přes 8 tisíc v prodejnách. Celkem 
67 tisíc spolupracovníků.
Skleněný palác firmy Baťa na 
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nebylo jednoduché cokoliv seh-
nat, nástroje mám přímo z fabri-
ky. V obchodě jsem prodavače 
prosila, zda by mi nemohl nějaké 
nástroje sehnat. Měli jich ještě 
pár na skladě, vše je původní. 
Kleště, rozkládací nůžky na kůži, 
skalpely, štipky, pilníky, seřezá-
vač, říkali jsme mu kombajn, 
pinzeta…

Jak vás učili ošetřovat zarostlý 
nehet?
Čistě vyříznout speciálním skal-
pelem, vypodložit vatičkou na-
močenou v lihu či alpě.

Co ztluštělé nehty?
Opět skalpelem a hrubým pilní-
kem.

Jak jste začínali ošetření?
Koupel nohou, osušení chodidla, 
promazání vazelínou, seřezání 

jsem se dívat, jak pracují, a sbí-
rala zkušenosti. Pedikúru jsme si
prováděli mezi sebou a také cho-
dili lidi z Kotěrovky - to se dala 
ven cedule, že bude pedikúra 
zdarma, nebo jsme domky obešli 
sami.
Byla válka, ale po škole a práci 
jsme si dělaly, co jsme chtěly, 
jen jsme musely být do 22 hodin 
na ubytovně. Chodily jsme do 
Společenského domu, byl sice 
zákaz tancování, ale muzika hrá-
la, a tak jsme si chodily s děvča-
ty posedět. Nikdo nás v zábavě 
neomezoval, musely jsme si však 
dávat pozor, abychom neprovedly 
nic zakázaného.

Jak jste se učili ošetřovat kuří 
oko?
Seřezat kůži skalpelem, obkrou-
žit kuří oko menším skalpelem 
a odstranit štipkami. Za války 
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zrohovatělé pokožky skalpelem 
nebo kombajnem (seřezávač), 
ošetření kuřích ok, pak jsme pře-
šli na ostříhání nehtů kleštěmi, 
ošetření zarůstajících nehtů.
 
Doba ošetření?
To záleželo na tom, s čím klient 
přišel. Ale běžně 30 minut, pokud 
toho tam měl víc, tak do hodiny 
byl hotový. Vrátila jsem se z kur-
zu na Petrské náměstí. Ze všech 
domů okolo, co tam stojí, Němci 
vyhnali Židy a sami se do nich 
nastěhovali, bylo to velmi depri-
mující, a tak k nám chodily do 
krámu na spravování punčoch 
a pedikúru převážně Němky. 
A zde jsem začala s pedikúrou, 
to víte, že jsem se ze začátku 
bála. Postupem času to ale bylo 
lepší a já si čím dál tím víc 
věřila.

A jaká tehdy byla cena 
pedikúry?
Je to hodně let, již si to nepama-
tuji přesně, ale myslím, že v Pra-
ze za války 2,40 Kč za pedikúru 
a 3,50 Kč s masáží. 
Samozřejmě, že jsem ještě ten 
samý rok na podzim zjistila, že 
jsem těhotná, ale i když jsem 
podepsala ten doklad, nic jsem 
neplatila. Vrátila jsem se do prá-
ce v roce 1955, to jsme se už 
přestěhovali do Karlových Varů. 
Pracovalo se na dvě směny, měli 
jsme tři kabiny. Bylo to  na kolo-
nádě, cena byla myslím 4,80 Kč 
za pedikúru a s masáží asi 6,80 
Kč.

Měli jste hodně objednávek?
Na Petrském náměstí to byla ma-
lá provozovna, ale ve Varech na 
kolonádě byli více méně lázeňští 
hosté a tak jak přicházeli, pos-
tupně jsme je ošetřovali. O něco 
později jsem dělala ještě v Jalt-
ské ulici.

A kdo Vám  dnes dělá pedikúru? 
No já, počkejte nohy vám ukážu. 
Víte sama jak to je, doktor se 
bojí jít ke druhému doktorovi 
a pedikér se bojí jít k druhému 
pedikérovi.
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Vzpomenete si ještě, zda jste 
se učili i o přístrojích, kterými 
se dá dělat pedikúra?
Ne.

Já mám školu na pedikúru! 

V roce 1984 jsem ve Zlíně nav-
štěvovala Školu zdravotně hygi-
enických služeb MH. Jednalo se 
o denní studium od rána do od-
poledne, délka byla 4 měsíce. 
V naší třídě nás bylo kolem dva-
ceti, jen ženy, ale v jiných třídá-
ch byli i muži. V rámci výuky 
jsme dostali skripta, ale nástro-
je, s kterými jsme ve škole pra-
covali, byly erární.

Předměty: ortopedie, anatomie, 
dermatologie, hygiena, techno-
logie, praxe, psychologie, orga-
nizace.

Vyučující lékaři: Mudr. Fabrický,  
Mudr.Šmigura, Mudr. Anděl.

Praxi jsme měli ve škole, kde 
byla i provozovna. Pedikúru jsem 
si dělali navzájem a pak se před 
školu dala cedule a místní chodili 
zdarma a my měli klienty, na 
kterých jsme se učili.

Zkoušky byly před komisí, něco 
jako maturita – vytáhnout otázku 
z každého předmětu.

Učili jsme se masáž po kolena 
i cviky na posílení klenby nohou.
Po úspěšném absolvování jsme 
dostali osvědčení. Dále jsme 
obdrželi Úřední průkaz, kde jsme 
byli vedeni pod číslem, opravňo-
val nás k provozování činnosti 
pedikéra a bylo do něj zazname-
náváno naše další vzdělávání. 
Tenkrát se každý v tomto oboru 
musel po pěti letech zúčastnit 
v Otrokovicích doškolovacích kur-
zů s přezkoušením.

Po zkouškách jsem nastoupila ke 
Komunálnímu podniku Liberec 
a později jsem také pracovala 
v Jablonci nad Nisou. Komunální 
podnik také kupoval všechny 

Paní Helena 

nástroje, dezinfekci apod. Byla 
to jediná pedikúra ve městě 
a okolí, ne jako dnes, kdy je pro-
vozoven pedikúry několik v ulici. 
A jak lidé přicházeli, brali si po-
řadová čísla a my je postupně vo-
lali do kabin, kterých bylo osm.

Existoval předpis, kdy jsme mu-
seli vést u každého klienta jméno 
a adresu. Pracovalo se na ranní 
a odpolední směnu. Dokonce 
jsme lidem dávali razítko, že 
u nás byli ošetřeni, jako u dokto-
ra, aby mohli být uvolněni z prá-
ce. Byli to hlavně pravidelní zá-
kazníci, kteří měli potíže se za-
růstajícími nehty. Již ve škole 
jsem se učila pracovat s frézou 
na ošetření ztluštělých nehtů. 
Přišla jsem do zkušeného kolekti-
vu pedikérek „Baťovek“, které 
mě hodně naučily. Je mi líto 
dnešních pedikérek, které začí-
nají samy.

Pracovali jsme tenkrát ještě se 
skalpelem celokovovým, což mi-
mo jiné vyžadovalo naučit se jej 
brousit na brusném kameni a pak 
přejíždět po brusné pastě na 
obtahovacím řemenu.

Kleště a štipky se jednou za čas 
na provozovně sebraly, a posílaly 
se na nabroušení např. do Sedl-
čan, kde se i nástroje na pedikú-
ru vyráběly. 

Na provozovně jsme měli velký 
sterilizátor, k dezinfekci se ten-
krát používal např. oblíbený 
Persteril, který byl velmi agresiv-
ní, a tak nám hodně nářadí zrezi-
vělo. Tenkrát nebyly k dostání 
přípravky, které jsou dnes napro-
stou samozřejmostí. A pracovníci 
na kontrolu hygieny, pokud se 
pamatuji, chodili velmi často.

Cena za pedikúru od roku 1984, 
kdy jsem začala pracovat, až do 
roku 1998, rostla od 12,-  Kč do  
20,- Kč.

Tento obor spadal tenkrát pod 
Ministerstvo vnitra, Správu pro 
místní hospodářství.  

Léta po sametové revoluci  
1992 - 1996

Pracovala jsem jako pečovatelka 
a pedikúru nám přijížděla dělat 
kolegyně z vedlejšího města.

Když  odcházela do důchodu, 
dostala jsem nabídku, zda bych 
si nechtěla udělat kurz pedikúry.
Přihlásila jsem se na víkendový 
kurz do Hradce Králové. Přijíždě-
li jsme v pátek odpoledne, kdy 
začala výuka, a odjížděli v nedě-
li. Bylo nás asi deset žen a jeden 
muž. Náklady na kurz a cestovné 
mi hradil zaměstnavatel, u kte-
rého jsem podepsala doklad, že 
od něj neodejdu během tří let, 
jinak budu muset danou částku 
uhradit.

Předměty: ortopedie, dermatolo-
gie, pedikérská praxe, psycholo-
gie, hygiena.
 

Měli jsme štěstí, že nám předná-
šela Prof. MUDr. Věra Rozsívalo-
vá, Dr.Sc.

Učili jsme se na sobě, pak i na 
příchozích klientech. Lidé byli 
informovaní, kdy poběží další 
kurz, a tak nechávali ošetření 
zdarma na nás. A byly to vhodné 
modely. Opravdu jsme se dostali 
k ošetření kuřích ok, zarůstajícím 
a ztluštělým nehtům, silně 
rozpraskaným patám… 

Mistrová nám ukazovala, jak vše 
správně ošetřit. A pak byla praxe 
na nás. Na něco jsme si troufli 
a na něco ne, to jsme hned volali 
mistrovou. Většinou jsme praco-
vali všichni, tvořili jsme dvojice, 
nikdo jen tak nestál. Jeden 
pracoval a druhý se díval nebo 
přispěl i radou. Byli jsme při 
práci pozorováni a známkováni, 
zda se klientovi věnujeme, správ-
ně postupujeme při ošetřování 
a jak s klientem hovoříme…
 

Museli jsme také do zkoušek 
doložit samostatnou praxi v dél-
ce 100 hodin. Zkouška z praxe 

 

Paní Jana
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byla pedikúra a masáž do podko-
lení. Zkoušející komise byla čtyř 
až šestičlenná, složena z vyučují-
cích pedagogů a přísedícího.

Učili jsme se, jak je popsáno 
výše, brousit skalpel. Museli jsme 
si sehnat obtahovací řemen (kdo 
pamatuje u holiče, jak se dříve 
obtahovala břitva…), brusný 
kámen, brusnou pastu.

V té době se již začaly objevovat 
jednorázové čepelky. Viděla jsem 
dokonce v dnešní době pedikér-
ku, která pracovala břitvou. 
Používala jednorázové žiletky, 
které si půlila a upevňovala do 
držáku. A když jezdívala na 
přezkoušení do Otrokovic, její 
malý vynález tak obdivovali, že 
navrhovali, aby si jej nechala 
patentovat. 

Ale zpět k mému kurzu. 

Nebylo to vůbec jednoduché. 
Některé nástroje, jako exkavá-
tory, nebyly a tak jsme koupili, 
co bylo a nechávali jsme si to 
podle nákresu upravovat. Zkrátka 
jsme drželi pohromadě, protože 
hodně věcí nebylo k dostání. 
Jeden sehnal brusnou pastu, dru-
hý nechal vyrobit podnožky, třetí 
objednal kufříky na nářadí apod.
A když čtu, jak se učily Baťovky - 
ošetření kuřích ok, zarostlých 
nehtů, zrohovatělé pokožky, učili 
jsme se to stejně, jen ty nástroje 
byly z jiného materiálu.

V rámci  kurzu jsme dostali jednu 
základní sadu na pedikúru, kde 
byl malý a velký  skalpel, štipky, 
kleště s umělohmotnými držátky, 
které se musely při sterilizaci 
odstraňovat, pilník, exkavátor. 
A knihu Péče o nohy od Prof. 
MUDr. Rudolfa Kubáta.

Při zkouškách prošli opravdu jen 
ti, kteří se učili, druzí osvědčení 
nedostali, ale mohli jít k oprav-
ným zkouškám. A po úspěšně 
zvládnutých zkouškách jsme za-
čali samostatně pracovat.

Já jsem začala pracovat, když se 
za pedikúru platilo 35,- Kč.
Chtěla bych poděkovat všem, kdo 
byl ochoten svoje zkušenosti pře-
dat dál. V současné době jsem ve 
spojení s Baťovou nadací a s kni-
hovnou ve Zlíně, kde hledáme 
další informace o vzdělávání 
prvních pedikérů.

Ivana Kamencová, Kraslice
tel: 776 379 627
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merou napojený na počítač měří 
a snímá zátěž vyvíjenou na cho-
didla a ukáže přesné rozložení 
tlaků. Výsledný obraz - barevná 
tlaková mapa - je základem pro 
následné počítačové vyšetření. 
Každé onemocnění nohou totiž 
má svůj charakteristický tlakový 
obraz a odborník prostřednictvím 
uspořádání tlakových bodů od-
halí, o jaký druh problému či pa-
tologických změn, které ovlivňují 
celkový zdravotní stav, se jedná.

Velkou předností maďarské me-
tody je provázanost vyšetření 
chodidel s odbornou analýzou 
získaných údajů a výrobou korek-
čních vložek. Digitální záznam je 
odeslán do centrální ortopedické 
dílny v Budapešti, kde konstruk-
ční specialista navrhne individu-
ální korekční plán, konzultuje jej 
s lékařem – zkušeným podiatrem 
- a výsledkem práce odborného 
týmu je individualizovaná vložka, 
kterou klient obdrží do dvou 
týdnů od objednávky. Další výho-
dou metody je možnost archivace 
snímků a sledování výsledků léč-
by. Vložky Pedikom totiž mají 
léčebné účinky, korigují špatné 
uspořádání tlakových bodů a ob-
novují narušenou rovnováhu sta-
tiky těla.

Systém Pedikom byl vyvinut před 
šestnácti lety v Maďarsku. V sou-
časnosti má zastoupení ve větši-
ně evropských zemí, v Americe 

Jednu ze čtyř cen Medical Fair 
Award 2010 získal Pedikom – 
maďarský systém spojující počí-
tačové vyšetření chodidel uni-
kátním podoskopem s odborně 
řízenou výrobou individuálních 
korekčních vložek.

Zdravé nohy jsou základem dobré 
fyzické kondice a správnou péčí 
o ně lze předcházet řadě one-
mocnění nejen pohybového apa-
rátu. Prvním krokem by měla být 
kvalitní diagnostika chodidel, 
která v současnosti může využí-
vat nových poznatků biomecha-
niky, informatiky a dalších oborů. 
Právě na nich je postaven systém 
Pedikom, který měří síly tlaků 
nohou patentově chráněnou 
optickou metodou. „Pedikom je 
unikátní právě svým softwarem, 
který se pokoušely napodobit 
i jiné firmy, ale marně,“ říká Ing. 
Anna Brettová ze společnosti 
Pedikom Czech, která maďarský 
podoskop prezentovala na vele-
trhu Medical Fair. Přístroj s ka-

i Austrálii. Na českém trhu je 
Pedikom čtvrtým rokem a má zde 
osmnáct zastoupení. Maďarský 
patent využívají nejen ortopedi 
a podiatři, ale také fyzioterape-
uti, pedikéři, maséři, reflexolo-
gové apod. Ti všichni oceňují 
zejména účinnost a spolehlivost 
systému, kterou zaručuje zkuše-
ný tým odborníků. Pacientům 
vyhovuje, že nošení vložek je 
zcela bezbolestné, jsou zhotove-
ny z přírodních materiálů, měkké 
a pohodlné.

21. 10. 2010
Tiskové středisko BVV

Na vyšetření chodidel

technikou
s nejmodernější
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Opět tu byl
„veletrh krásy“
Ve dnech 3. a 4.září 2010 hos-
tila pražská O2 Aréna ve svých 
útrobách další ročník „veletrhu 
krásy“ World Beauty & Spa.

Vedle celé řady různých vystavo-
vatelů měla zde svůj stánek rov-
něž Česká podiatrická společ-
nost, která se tu prezentovala za 
účasti svého prezidenta Jaroslava 
Fešara a jeho sympatické asis-
tentky. Zájemci si tu mohli také 
nechat odborně vyšetřit svá 
chodidla a také konzultovat další 
léčebné postupy k odstranění 
případných vad.

Součástí prezentace ČPS byla 
i soutěž „O nejkrásnější nohy“. 
Letošního ročníku soutěže se 
účastnily celkem čtyři soutěžící, 
které měly v daném časovém 
limitu ošetřit a zkrášlit nohy 
svých modelek. Kromě celkového 
dojmu z opracování a ošetření 
chodidel hodnotila tříčlenná 
odborná porota, vedená předsed-
kyní Ivanou Kadavou, dodržování 
pracovních postupů a také hygie-
nických a bezpečnostních zásad. 

Celkový dojem pak mělo umocnit 
konečné zkrášlení nohou. Soutě-
žící měly za úkol ozdobit jednu 
nohu modelky francouzskou ma-
nikúrou a druhou pak dle své 
fantazie. A vězte, že ta byla bez-
mezná! Čehož některé soutěžící 
využily měrou vskutku vrchova-
tou. Porota pak ohodnotila způ-
sob provedení i nápaditost. 
Modelka vítězky pak proto mohla 
předvést „matematický námět“ 
svého zdobení, ať už to byla 
záludná rovnice vymalovaná nad 
kotníkem až po odmocninu vy-
kreslenou na červeně podbarve-
ném nehtu prstu. To vše pak 
ještě doplňovala mini-pravítka 
a mini-trojúhelníky nalepené na 
ostatních nehtech prstů. A toto 
vše bylo dokonale umocněno 

(minimálně na druhou) celkovým 
vzezřením modelky proměněné 
v přísnou obrýlenou profesorku 
matematiky s nezbytným ukazo-
vátkem v ruce a geometrickými 
pomůckami umně zapletenými ve 
vlasech. Nutno popravdě říci, že 
modelka byla ve skutečnosti 
opravdovou univerzitní profesor-
kou a doktorkou přes srdeční 
záležitosti – vystudovala medi-
cínu a věnuje se kardiologii.

Okouzlila nejen porotu, ale i di-
váky před pódiem a právem si 
tedy odnesla vítězný pohár, resp. 
pohár si odnesla šikovná pedikér-
ka. Ale ani ostatní soutěžící se 
neměly za co stydět. O úspěchu 
jejich výtvorů svědčil i nekončící 
zájem fotografů a kameramanů. 
Byla to opět vydařená podívaná, 
ale především – skvělá zábava 
a možná snad pro někoho i zají-
mavá a nevšední inspirace.

Kotilínek Roman
kotilinek@seznam.cz
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Konal se veletrh
World of Beauty & Spa
Ve dnech 3.- 4.9. 2010 se 
v pražské O2 aréně konal již 
10. kosmetický veletrh World of 
Beauty & Spa.

Podzimní část jubilejního 10. ve-
letrhu kosmetiky, kadeřnictví 
a zdravého životního stylu probí-
hala v zcela nevšedním duchu. 
Konal se v netradičních prosto-
rách O2 arény.

Česká podiatrická společnost se 
jej po boku firem zabývajících se 
péčí o nohu také aktivně účastni-
la. Na stánku se poskytovaly 
informace o činnosti společnosti, 
rozdávaly časopisy a přihlášky. 
Asistentka každému příchozímu 
vždy poskytla dostatek informací 
a seznámila se vším potřebným 
z oboru podiatrie. Současně jsme 
četným zájemcům prováděli 

vyšetření nohou a poskytovali 
poradenskou službu.

V přilehlých prostorách se po 
dobu veletrhu konal vzdělávací 
seminář Ortopedie v podiatrii, 
který navazuje na úspěšný cyklus 
vzdělávání v podiatrii.

Přednášejícím byl MUDr. Vladi-
mír Holoubek,DiP., který přítom-
né seznámil s oborem ortopedie 
z pohledu podiatra. Tento semi-
nář byl nastaven svým charakte-
rem potřebám podiatrů nelékařů 
v ČR.

Také se zde pod patronací ČPS 
uskutečnil kurz reflexologie cho-
didel, vnitřní systém těla, vede-
ním kterého jsem pověřil školi-
telku paní Evu Horákovou. 
Veletrh z pohledu naší účasti 

splnil moje očekávání a věřím, že 
i v příštím roce budeme moci 
prezentovat českou podiatrii 
a aktivně se podílet na rozvoji 
osvěty a vzdělanosti v péči 
o nohy.

Jaroslav Fešar, DiP.







Onemocnění žil dolních končetin, 
tzv. křečové žíly (dále jen vari-
xy), je nemocí civilizační a obje-
vuje se stále častěji. Takže po-
kud jste žena kolem padesáti let, 
máte za sebou dvě až tři těho-
tenství, Vaše maminka nebo ses-
tra má varixy, jste v práci celý 
den na nohou, máte mírnou nad-
váhu a občas zácpu, tak se vsa-
dím, že máte varixy také, nebo 
jste dokonce už po jejich ope-
raci.

O varixech nacházíme první 
zmínky už v egyptských papy-
rech, chirurgická léčba je však 
otázkou posledního století. Není 
také divu, protože jen málokdo 
z vás by se nechal operovat, 
kdyby měl místo anestezie jen 
láhev slivovice. O varixech se ve 
svých dílech zmiňují mimo jiné 
i takoví velikáni medicíny, jako 
byli ve své době Aristoteles, 
Galen nebo Avicenna.

Už Hippokrates, jehož lékařský 
slib skládá každý absolvent lékař-
ské fakulty, si všiml, že při vari-
xech dolních končetin pomáhá 
kompresivní léčba a doporučoval 
postižené končetiny balit do obi-
nadel. Popsal také, že se toto 
onemocnění neobjevuje před 
pubertou a že tímto onemocně-
ním trpí častěji některé národ-
nosti.

Na dolní končetině jsou dva žilní 
systémy: povrchní a hluboký. 
Hluboký systém vidět ani osahat 
nemůžete, prochází skrze svaly, 
které svými stahy pumpují krev 
proti gravitaci směrem k srdci 
(tzv. periferní srdce). Odvádí 90 
procent krve z dolní končetiny. 
Na povrchní systém, ležící v pod-
koží, si naopak sáhnout můžete 
a právě ten bývá varixy postižen. 
Mezi oběma systémy existují 
spojky (perforátory).

Jaká je příčina
Hlavním faktorem, který vede ke 
vzniku varixů, je zvyšující se žilní 
tlak, způsobený nejčastěji zpět-
ným proudem krve (refluxem) 
v postižených žilách. Refluxu za 
normálního stavu brání systém 
chlopní uvnitř žil. Pokud jsou 
chlopně nefunkční (následkem 
roztažení žíly, zničeny zánětem 
nebo vrozeně nevyvinuté), vzniká 
reflux, tenká žilní stěna není 
schopná dlouhodobě zvýšený tlak 
vydržet, dochází tak k jejímu 
vinutí a vakovitému rozšíření 
a vzniká vlastní viditelný varix.

K refluxu může dojít následkem 
postižení hlubokého systému 
(nejčastěji po hluboké žilní 
trombose, která zničí chlopně) 
a v tomto případě je vysoké rizi-
ko vzniku nejobávanější kompli-
kace - bércového vředu (ulcus 
cruris). Tato příčina je naštěstí 
relativně málo častá. Ve většině 
případů není zcela jasné, proč 
k refluxu dochází, svoji roli hraje 
určitě více faktorů.

Jednou z příčin může být dědič-
nost (vrozená méněcennost žilní 
stěny). Zhruba u poloviny nemoc-
ných najdeme v jejich rodinách 
i další postižené. Výskyt onemoc-
nění stoupá s věkem. Mezi dva-
cetiletými se vyskytuje v deseti 
procentech, mezi šedesátiletými 
má varixy každý druhý! Ženy jsou 
postiženy v průměru dvakrát 
častěji než muži. Těhotenství je 
další rizikový faktor. Roli zde 
hraje nejen mechanický útlak 

pánevních žil (a tedy překážka 
odtoku žil z dolních končetin), 
ale hlavně hormonální vlivy.

Protože se varixy vyskytují častě-
ji ve vyspělých zemích, mluvíme 
o onemocnění civilizačním. 
S nadsázkou můžeme říci, že je 
to „daň“ vzpřímenému držení 
těla, protože u zvířat toto one-
mocnění nepozorujeme. Lidé, 
kteří při své práci stojí, mají 
varixy častěji oproti zaměstnan-
cům například v kancelářích.

Varixy jsou většinou patrné na 
první pohled. Na dolních končeti-
nách najdeme nejčastěji prosví-
tající, modré až fialové, rozšíře-
né, vinuté žíly, o průměru asi 2 
a více milimetrů (obr.4 a 5). 
Mohou být na dotek bolestivé. 
Najdeme-li rozšířené drobounké 
žilky různých tvarů, jsou to tzv. 
metličky (flebektazie) (obr.2). 
Vidíme-li podkožní síť žilek 1-4 
mm bez zjevných uzlů, jedná se 
tzv. retikulární varixy (obr. 1). 
Metličky a retikulární varixy 
obtěžují spíše kosmeticky, i když 
mohou být někdy bolestivé.
Typickým příznakem je bolest 
dolních končetin, mohou se obje-
vit i křeče. Končetiny jsou snad-
no únavné, charakteristický je 
pocit těžkých nohou. Potíže se 
zhoršují během dne, po delším 

Jaké jsou příznaky
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Křečové žíly

Obr. 1

Obr. 2 Obr. 3
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stání či sezení, maxima dosahují 
navečer a v letních měsících, 
u žen může při menstruaci do-
cházet ke zhoršování obtíží. Zvý-
šená poloha dolních končetin 
vede k úlevě.

Později se mohou přidat otoky 
kolem kotníků, u pokročilých 
stadií nacházíme vymizení pů-
vodně přítomného ochlupení 
bérců, tmavé zbarvení (pigment-
ace) kůže a její zatvrdnutí (obr. 
3), až vznik obávaných vředových 
defektů (ulcus cruris, trofické 
ulcerace). Velikost subjektivních 
obtíží však nemusí být přímo 
úměrná velikosti klinického nále-
zu. Někdy mohou mít pacienti 
výrazné obtíže, ale na dolních 
končetinách nenalezneme téměř 
nic.

Pokud trpíte většími či menšími 
průvodními obtížemi (bolesti, 
pocit těžkých nohou, otoky nebo 
už pigmentace bérců), nebo na 
svých končetinách najdete vari-
xy, je diagnóza snadná. Nicméně 
nejlepší bude navštívit lékaře, 
který určí diagnózu. Poraďte se 
se svým praktickým lékařem. 
Varixy obvykle léčí všeobecný či 
cévní chirurg nebo flebolog (spe-
cialista zabývající se onemocně-
ním žil).

Myslíte si, že právě Vy máte 
varixy?

Než se k lékaři dostanete, zkuste 
omezit během dne pobyt vesto-
je, případně nosit podpůrné 
zdravotní punčochy. Uleví se vám 
také, když si dáte během dne 
dolní končetiny do zvýšené polo-
hy. Zkuste si také dát večer doma 
studené obklady.

Nečekejte nic hrozného. Lékaři 
popište podrobně svoje obtíže. 
Neměli byste vynechat ani příz-
naky, o který si myslíte, že důle-
žité nejsou. Důležité být totiž 
mohou. Při vlastním vyšetření 
potřebuje lékař vidět celé dolní 
končetiny bez punčoch či pono-
žek. Nestačí jen vyhrnout sukni 
nebo nohavice.

Lékař vás bude vyšetřovat pohle-
dem a pohmatem. Netvařte se 
také překvapeně, když Vám zač-
ne přikládat na dolní končetiny 
škrtidlo a nutit vás ke stoji, lehu 
či k chůzi. Jedná se o funkční 
testy upřesňující míru postižení.

Z přístrojových metod vás může 
potkat maximálně vyšetření 
ultrazvukem, které je schopné 
detailněji určit stupeň postižení. 
To může provést lékař i v ordina-
ci (pokud má k dispozici ultra-
zvukový přístroj), ale spíše vám 
vystaví žádanku a odešle na jiné 
pracoviště, kde tato vyšetření 
provádějí. Vyšetření je nebolesti-
vé, takže bát se nemusíte. 

Přinejhorším vás upatlají gelem 
na ultrazvukové sondy, který je 
naštěstí čirý a nezanechává 
skvrny.

Léčba může být konzervativní 
nebo chirurgická. Konzervativní 
(neoperační) léčba je pouze pod-
půrná. Je vhodná v počátečních 
stadiích onemocnění. Tato léčba 
pouze zmírňuje obtíže, ale příči-
nu onemocnění neřeší, ani vám 
neodstraní již přítomné křečové 
žíly. Je založena na režimových 
opatřeních (omezení pobytu ve-
stoje během dne, vhodná je na-
opak chůze nebo plavání), stlače-
ní (kompresi) postižené dolní 
končetiny elastickou punčochou 

Co Vás čeká u lékaře?

a na užívání léků (venofarmaka).
Podpůrné punčochy, které si mů-
žete běžně koupit, jsou jen po-
mocné. Mají sice většinou od-
stupňovanou kompresi, ale tlak 
není dostatečný. Nejvhodnější 
jsou klasické zdravotní elastické 
punčochy ve II. kompresní třídě. 
Používají se nejčastěji lýtkové 
(od prstů pod koleno, vhodné 
jako udržovací) a stehenní (od 
prstů po tříslo, nejlépe se samo-
držícím lemem, vhodné jako 
pooperační).

Obojí volitelně s otevřenou nebo 
uzavřenou (méně vhodná) špič-
kou. Punčochové návleky (od 
prstů do pasu, pro obě konče-
tiny) se také vyrábějí, ale nejsou 
příliš komfortní. Pojišťovna hradí 
1 pár punčoch na půl roku. Pou-
kaz vám vystaví lékař. U punčoch 
se samodržícím lemem nebo 
s krajkou očekávejte malý 
doplatek.

Venofarmaka (venotonika) jsou 
látky přírodního nebo syntetic-
kého původu a působí různými 
způsoby (zvyšují napětí žilní stě-
ny, zlepšují oběh krve ve vláseč-
nicích, mají protizánětlivý úči-
nek, zvyšují „tekutost“ krve 
a zlepšují činnost mízního systé-
mu). Zmírňují nebo odstraňují 
subjektivní obtíže. Mezi nej-
častěji používané látky patří 
Detralex, Cyclo 3 Fort, Ginkor 
Fort, Glyvenol, Anavenol, 
Venoruton a Cilkanol.

Operace se doporučuje v okamži-
ku, kdy vás nohy výrazně bolí, 
pokud chcete preventivně přede-
jít dalšímu zhoršování onemocně-
ní a případným komplikacím 
(zánět, krvácení, porucha prokr-
vení dolních končetin, bércový 
vřed) a také pokud vám vadí 
kosmeticky. Operace vám však 
neodstraní metličky ani retikulár-
ní varixy. V posledních letech se 
začíná používat při operaci i la-
ser. Dlouhodobé výsledky však 
zatím nejsou ověřeny.

Obr. 4

www.podiatrie.cz          23
Obr. 5



24          www.podiatrie.cz

PODIATRICKÉ listy  03/2010

Před vlastní operací vám chirurg 
fixou na kůži označí varixy, aby 
se měl podle čeho orientovat. 
Nejčastěji prováděná operace má 
několik částí, ale ne vždy je nut-
no provést ji kompletně. Podrob-
ný popis pro vás není důležitý. 
Očekávejte, že budete mít jizvu 
v třísle cca 3-5 cm a dle rozsahu 
onemocnění několik drobných 
jizev na bérci a stehně vel. cca 
1-2cm. Postižené žíly se při ope-
raci nijak „nečistí“, prostě se co 
nejšetrněji odstraní a jejich 
funkci převezmou ostatní nepos-
tižené žíly.

Co se týče anestezie, máte při 
operaci tři možnosti. Svodná 
anestesie, která se aplikuje 
kolem nebo do páteřního kanálu, 
je vzhledem k možným rizikům 
šetrnější. Při ní budete mít ne-
citlivou pouze dolní polovinu 
těla. Během operace můžete být 
při vědomí, nebo dostanete od 
anestesiologa něco na spaní a ce-
lou operaci prospíte. Celkovou 
anestezii aplikovanou nitrožilně 
prospíte od začátku do konce 
a probudíte se až po výkonu. 
U malého rozsahu lze výkon pro-
vést v místním umrtvení.

Po operaci budete mít na opero-
vané končetině elastickou ban-
dáž nebo punčochu. Nečekejte 
velké bolesti. O lék proti bolesti 
si kdykoli můžete říci sestře. Prv-
ní převaz čekejte cca za 2 dny po 
operaci. V nemocnici si pobudete 
v průměru 1-5 dnů. Někdy je 
možno operaci provést ambulant-
ně. Chůze v časném pooperačním 
období je vhodná. Průměrná 
doba pracovní neschopnosti je 
cca 4 týdny. Elastickou punčochu 
musíte nosit ještě 2-3 měsíce po 
operaci, což je v létě poměrně 
svízelné. Operace je hrazena 
zdravotními pojišťovnami.

K odstranění metliček nebo reti-
kulárních varixů slouží tzv. skle-
rotizace. Nitrožilně přímo do 
varixu se vstříkne sklerotizační 
roztok, který podráždí vnitřní iž 

stěnu cévy. Ihned je nutno přilo-
žit trvalý tlakový obvaz na 48 
hodin a další 3 týdny je nutno 
nosit elastickou punčochu, aby se 
stěny cévy slepily a nedošlo již 
k obnovení průtoku. Efekt nemusí 
být trvalý, progresi onemocnění 
nezastaví, navíc sklerotizovaná 
metlička někdy může zůstat trva-
le viditelná. Sklerotizace je hra-
zena zdravotními pojišťovnami.

V posledních letech lze na jemné 
metličky užít laser. Jedná se 
o určitý druh tzv. barvivového 
laseru, který zajistí uzavření 
cévek bez porušení kůže. Výkon 
není bolestivý, provádí se 
ambulantně. Čím tenčí cévy, tím 
lepší efekt. Výkon nehradí zdra-
votní pojišťovny, je nutné ho 
platit, bývá také nutno laser 
aplikovat vícekrát.

Pacienti většinou přicházejí 
k operaci s obavami, aby postu-
pem času a při zhoršování one-
mocnění nedošlo ke vzniku bér-
cového vředu. Pokud není příči-
nou varixů předcházející hluboká 
žilní trombóza (po které je riziko 
vzniku defektů bérce poměrně 
vysoké, asi 80%), nebo se u vás 
nejedná o pokročilé stadium 
onemocnění, není nutno se příliš 
znepokojovat. Důvodem operace 
bývají spíše průvodní potíže nebo 
kosmetický efekt.

Problémem je dlouhotrvající 
(roky) neléčená chronická žilní 
nedostatečnost. Krev v rozšíře-
ných a vinutých žilách zpomaluje 
svůj průtok (stagnuje), vázne 
vstřebávání vody a metabolitů 
z tkání, vzniká otok. Ten je zpo-
čátku ještě odstraňován zvýše-
nou činností mízního systému, 
ale i ten má svoji konečnou 
kapacitu. Důsledkem je nedosta-
tečný přísun kyslíku, a to je jen 
krůček ke vzniku vředu (ulcus 
cruris)!

Komplikací varixů může být 
povrchní zánět žil, projevující se 
bolestivým zduřením a zarudnutí 
v průběhu žíly (uzel až pruh), 
a může se rozšířit i na hluboký 

Co neovlivníte

žilní systém. Léčí se elastickou 
bandáží, studenými obklady 
a malými dávkami aspirinu. Výji-
mečně se nasazují antibiotika.

Další komplikací může být také 
krvácení z poraněného žilního 
městku, které vypadá velmi dra-
maticky. Pokud se jedná o malé 
poranění, (např. propíchnutí ků-
že a varixu) nepanikařte a přilož-
te tlakový obvaz. Ponecháteli ho 
24 až 48 hodin, krvácení se již 
neobnoví. Pokud je příčinou větší 
tržná rána, tlakový obvaz přilož-
te také, ale poté navštivte 
lékaře.

Komplikací neléčeného onemoc-
nění je také jeho progrese, vznik 
chronické žilní nedostatečnosti, 
porucha zásobení tkání kyslíkem 
a riziko vzniku kožního vředu. 
První známkou pokročilosti one-
mocnění bývá tmavá pigmentace 
kůže nad kotníky.

Jako prevence se doporučuje 
omezení pobytu vestoje během 
dne, pokud je to možné. Vhodná 
je chůze, jízda na kole nebo 
plavání. Doporučuje se redukce 
nadváhy! Pod prevenci můžeme 
také připočítat včasnou operaci, 
provedenou ještě před rozvinu-
tím nevratných změn na dolních 
končetinách. Pokud jsou již 
varixy vyvinuty, je nutné nosit 
kompresivní elastické punčochy. 
Ulevit si můžete uložením dol-
ních končetin do zvýšené polohy.

Rizikové faktory pro vznik varixů 
jsou vyšší věk, těhotenství, žen-
ské pohlaví, rodinná zátěž, práce 
vestoje, nadváha, ale i zácpa. 
Prvně jmenované ovlivnit nemů-
žete, práci, nadváhu i stravu do 
určité míry ano. Platí, že ve věku 
18-24 let je postižen varixy každý 
desátý, ve věku 55-64 let každý 
druhý! Až ve 30 procentech se 
objevují křečové žíly v těhoten-
ství. Ženy jsou postiženy více než 
dvakrát častěji než muži.

MUDr. Aleš Fibír
Převzato z: www.ordinace.cz

Co naopak ovlivnit můžete

Máte riziko vzniku onemocnění?
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Již 15 tisíc let před Kristem pou-
žíval pračlověk malé hrubé muš-
le, které mu posloužily k tvaro-
vání nehtů, a lávové kameny 
k vyhlazení tvrdé kůže na rukou 
i nohou. V Babylonu do hrobu 
pohřbívali kněží své královny se 
zlatým manikúrním setem. 
Manikúra měla zde svou sociální 
funkci - signalizovala společenské 
postavení jedince.

V době faraonů patřily k péči 
pozlacené nehty nasazované na 
nehty přírodní. Barvení Henou 
bylo oblíbeným líčidlem rukou 
do 17.století, pak se vynalezlo 
vstřikování organického barviva 
speciální jehlou přímo do kořene 
nehtu. Toto si dopřávaly dámy 
z vyšší indické společnosti.

V 18.století se pulírovaly nehty 
pudry koženým hadříkem. A v ro-
ce 1830 začal ortoped Sitt použí-
vat tyčinky z růžového dřeva na 
nehty. V roce 1917 byly předsta-
veny první růžové laky a pilníčky. 
První umělý nehet vznikl v roce 
1934 rukou zubního lékaře. 

Rozkvět umělých nehtů započal 
v 50. letech v Hollywoodu. UV 
gel byl vynalezen v 80. letech, 
jako materiál na zubní plomby. 
V roce 1958 v Tokiu vznikla spo-
lečnost a technologie leštění 
pojmenovaná P-shine. Podporuje 
prokrvení a zdravý růst nehtů 
a musí se pravidelně doplňovat. 
Hlavní složkou P-shinu jsou včelí 
produkty a křemičitá hlinka, kte-
ré se nanášejí na nehet speciální 
leštičkou a zalešťují se. Na nehtu 
se vytvoří ochranná vrstva, která 
nehet vyživuje, a současně jej 
činí vysoce lesklým.

Alena Kubecová
kubecovaalena@seznam.cz

HISTORIE PÉČE O NEHTY
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Informační seminář: Spiraldynamik - noha
Téma: Principy pohybového konceptu  Spiraldynamik a problematika nohy
Organizátor: Jaroslav Fešar, DiP. – www.vasenohy.cz
Přednášející: Lenka Kazmarová (učitel Spiraldynamik) – www.spiraldynamik.cz
Garance semináře: Česká podiatrická společnost o.s.
Datum konání: 12.-13.2. 2011 a 11.-12.6. 2011 So: 9,00 – 16,00 hod., Ne: 9,00 – 15,00 hod.
Místo konání: Rezidence Emmy, Praha 4 - Krč, K Zelené louce 2a, učebna 2p.
Kontakt: www.emmy.cz.
Parkování pro účastníky zdarma, občerstvení v ceně.
Cena: 2500,- Kč
Maximální počet účastníků v jednom víkendovém semináři: 24
Přihlášky pište na: podiatrie@seznam.cz nebo sms na 777 255539 (uveďte svůj e-mail)

• principy SD (polarita, vzpřímení, spirální stočení, klenba…)
• vlastní práce s principy SD (pomocí Sball/overball a TB)
• koordinační jednotka noha a dolní končetina
• aplikace principů SD – vlastní práce s tělem – vedení a uvědomění si pohybu – v práci nohou a dolní končetinou
• spirální stočení a osa DK

• seznámení s principy SD ve vztahu k noze a dolní končetině
• hodnocení pohybu dle principů SD
• uvědomění si pohybu

Obsah semináře:

Cíl semináře: Pomůcky pro účastníky semináře:
• pro každého jeden Sball nebo overball
• osuška nebo větší ručník
• karimatka
• psací potřeby
• pohodlné oblečení

Průběh semináře: převážná část 
semináře bude aktivní práce 
účastníků kurzu se svým tělem 
a nebo ve dvojicích (nepůjde 
o teoretickou přednášku)

Konzervativní terapie 
statických  deformit nohou

Velké procento dospělé populace 
má problémy s nohama, ale 
v poslední době se zvyšuje pro-
cento problematiky nohou 
i u školních dětí. Typickými de-
formitami nohou jsou jak nea-
ktivní příčná a podélná klenba, 
bolestivé halluxy, kladívkové 
prsty nebo vybočené paty.
V oblasti kolenních kloubů to 
jsou častá zranění a artrózy 
a půjdeme-li ještě výš, pak je to 
problematika kyčelních kloubů...

Kde hledat příčiny těchto 
obtíží?
Vysvětlení můžeme dostat, po-

chopíme-li anatomickou stavbu 
lidského těla. Konstrukční 
principy pohybového aparátu 
nám poskytují mnoho informací, 
jsou ukryty v anatomické formě 
kostí, svalů a vazů. Základním 
stavebním kamenem je spirála, 
která ovlivňuje jak tvar, tak 
funkci těla.

Za anatomickou formou lidského 
těla je skryt pohybový vývoj člo-
věka, který se optimalizoval 
milióny let – vzpřímení na dvě 
končetiny, pohyb vpřed...
Koncept Spirální dynamika objas-
ňuje zákonitosti koordinovaného 
pohybu, který se dá jasně defino-
vat.

Dolní končetina má svůj tvar 
a funkci, které jsou dané anato-
mickou strukturou – spirálně 
stočená kost stehenní s antetorzí 
hlavice a z toho vyplývající pře-
vaha zevních rotátorů kyčelního 
kloubu, proti tomu stočení bérce 
do vnitřní rotace – a tím i před-
poklad pro překřížení zkřížených 

vazů kolenního kloubu – pata 
postavena kolmo k zemi – 
sešroubování paty a přednoží, 
které je podpořenou geniální 
kostěnou strukturou nohy…to je 
jen pár příkladů.

Odchylky od anatomicky dané osy 
jsou předpokladem pro vznik 
statických deformit, instability 
a svalové dysbalance, které 
představují rizikové faktory pro 
akutní zranění a chronické 
přetížení jednotlivých kloubů 
celé dolní končetiny a nejen jí...

Spirální dynamika je anatomicky 
funkčně odůvodnitelný pohybový 
a terapeutický koncept. V popře-
dí stojí funkční pochopení a po-
rozumění lidského pohybového 
aparátu a nové formy motoric-
kého učení včetně integrace do 
denních činností. Správně vedený 
a koordinovaný trojrozměrný 
pohyb je často jedna z cest 
k nápravě statických deformit.

Lenka Kazmarová
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Dne 19. 10. 2010 se v Kongre-
sovém centru v Brně konala 
odborná akce pod patronací 
České podiatrické společnosti 
a České obuvnické a kožedělné 
asociace, a to mezinárodní 
podiatrické sympozium na té-
ma Diagnostika a ortotika nohy. 
Akce se konala v rámci vele-
trhu MEDICAL FAIR, který se 
pořádal na ploše BVV v době 
od 19. - 22. 10. 2010.

Tématicky byl program rozdělen 
do dvou přednáškových bloků. 
Dopolední se konal pod garancí 
ČPS a přednášejícími byli MUDr. 
Miroslav Havrda, DiP., který ho-
vořil o historii světové a české 
podiatrie. Jan Mertens z Belgie 
představil možnosti měření tlaku 
skenovacím monitorovacím 
systémem.

Ve druhém bloku představila 
MUDr. Miluše Kotaliková z firmy 
BAYER s. r. o. produkt k léčbě 
dermatomykóz. Firma Bayer byla 

10. mezinárodní
podiatrické
sympozium

také sponzorem odborného  
sympozia. Poté převzal slovo Ing. 
Milan Borský a promluvil o korekci 
nohou ortopedickými vložkami při 
postižení DMO (dětská mozková 
obrna). MUDr. Michal Matějíček 
vysvětlil, jaký efekt můžeme oče-
kávat od ortopedické vložky. 
Analýza výroby ortopedických 
pomůcek a jejich úhrad zdravot-
ními pojišťovnami v ČR byla před-
stavena Bc. Andreou Sopuško-
vou. Diskusí k předneseným 
tématům bylo sympozium zakon-
čeno.

Po skončení odborné akce si 
mohli účastníci prohlédnout vele-
tržní prostory BVV, kde se konal 
zdravotnický veletrh. V pavilonu 
"V" bylo umístěno pod patronací 
ČPS vzorové podiatrické praco-
viště a v rámci projektu „Centrum 
komplexní péče o nohu“ zde 
vystavovalo 10 firem produkty 
související s touto problematikou.

Jaroslav Fešar, DiP.
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U kloubů se jedná o spojení kos-
tí, na kterém se podílí dvě nebo 
více kostí s chrupavkou stávající 
kloubní plochy. Bezproblémovou 
kluznost uvnitř každého kloubu 
zajišťuje obvykle synovia (kloub-
ní kapalina nebo kloubní maz) 
tvořená vnitřní vrstvou (mem-
brana synovialis) kloubního pou-
zdra. Tak se zamezí vzájemnému 
tření kostí. Každý kloub je oba-
len kloubním pouzdrem. Uložené 
vazy stabilizují kloubní pouzdra 
na noze. Kromě toho se vazy po-
dílejí na pohybu nohy. Vazy brání 
extrémně nepříznivým pohybům 
nohy. Řada mazových váčků 
(bursae synoviales) umožňuje 
fyziologickou pohyblivost svalů 
a šlach, které se nacházejí 
v blízkosti kloubu.

Horní hlezenní kloub
(Articulation talocruralis)

K hornímu hlezennímu kloubu 
patří distální konce obou bérco-
vých kostí tibia (holenní kost) 
a fibula (lýtková kost) a dále 
trochlea tali (kladka hlezenní 
kosti). (viz obr. 1 – 4). Na distál-
ním mediálním konci tibia se na-
chází malleolus medialis (vnitřní 
kotník) a na distálním konci fibu-
la se nachází malleolus lateratis 
(vnější kotník). Oba kotníky tvoří 
tzv. kotníkovou vidlici. U horního 
hlezenního kloubu se jedná o vál-
cový (šarnýrový) kloub. Pohyby 
probíhají na jedné úrovni a ko-
lem příčné (transverzální) osy. 
Nohou lze pohybovat buď proti 
holeni (uvolněná noha) nebo lze 
pohybovat holení proti noze 
(stojná noha). Rozsah pohybu se 
měří úhloměrem podle neutrálně 
nulové metody a uvádí se ve 
třech číslech. První číslo udává 
rozměr pohybů vedených od těla. 

Druhé číslo obsahuje nulovou 
polohu. Třetí číslo ukazuje roz-
měr pohybů přivedených ke 
střední linii. O neutrální nulovou 
polohu neboli "normální anato-
mickou polohu" se jedná, když 
člověk stojí rovně se svěšenými 
rameny, přičemž prsty u nohou 
směřují dopředu a nohy stojí 
paralelně.

Na noze činí dorzální flexe 
(napnutí nohy směrem nahoru) 
a plantární flexe (pohyb nohy 
směrem dolů) normálně 20 – 
30°/0/40 – 50°(viz obr. 8 a 9). 
Tyto pohyby podléhají extrémním 
výkyvům. Připomínáme zde 
například tanec baletek na špič-
kách. Při maximální fixované 
dorzální flexi se jedná o hákovi-
tou nohu neboli pes calcaneus 
a při maximální plantární flexi 
o svislou nohu neboli pes 
equinus.  

 

Kloubní spojení
Na noze se nachází 33 kloubů (Articulationes pedis). U řady kloubů na chodidle 
nás ortopedka Dr. Renata Wolansky seznámí s anatomickými základy a jejich fungováním.

1 Laterální pohled na skelet nohy s horním a spodním 
hlezenním kloubem: 1 Articulatio subtalaris (zadní 
komora dolního hlezenního kloubu); 2 Articulatio 
talocruralis (horní hlezenní kloub); 3 Articulatio 
talocalcaneonavicularis (pedis) (přední komora dolního 
hlezenního kloubu).

2 Mediální pohled na skelet nohy s horním a spodním 
hlezenním kloubem: 1 Articulatio 
talocalcaneonavicularis (pedis) (přední komora dolního 
hlezenního kloubu); 2 Articulatio talocruralis (horní 
hlezenní kloub); 3 Articulatio subtalaris (zadní komora 
dolního hlezenního kloubu).

1

1 2

2

3
3
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Vazy drží pohromadě

Řada vazů (ligamenta, ligg.) na 
noze slouží k zesílení kloubů 
nebo spojení a vyztužení klenby.

Rozlišujeme
- mediální a laterální kolaterální 
vaz (vnitřní a vnější postranní vaz 
horního hlezenního kloubu);
- plantární vazy (vazy chodidla);
- ligamenta tarsi interoddea 
(mezikostní vazy);
- kolaterální vazy (postranní 
vazy) kloubů prstů u nohy.

Mezikostní vazy (ligg. tarsi 
plantaria) a dorzální vazy (ligg. 
tarsi dorsalia) v oblasti zánartí 
vytvářejí tuhé spojení jednotli-
vých kostí zánartí. Od vrcholu 
malleoly probíhají jak laterální 
(postranní), tak také mediální 
(středové) vějířovité kollaterální 
vazy (postranní vazy) k jednotli-
vým zánartním kostem a svými 
krátkými i dlouhými svaly chodi-
dla stabilizují kloub. Jak silné 
postranní vazy, tak také plantární 
vazy se skládají z kolagenových 
vláken (podpůrná tkáň).

Kloubní pouzdro horního hlezen-
ního kloubu je ventrálně (smě-
rem k břichu) a dorzálně (zeza-
du) slabé a tenké. V bočních 
oblastech je kloubní pouzdro ze-
síleno kolaterálními vazy (liga-
menta, ligg.).

Vnější postranní vaz (lig. 
collaterale laterale nebo 
fibulare) (obr. 5) se člení na
- lig. fibulotalare anterius,
- lig. fibulotalare posterius,
- lig. fibulocalcaneare.

Vnitřní postranní vaz (lig. 
collaterale mediale nebo tibiale 
nebo také “deltový vaz“) tvoří 
trojhranný tvar. U tohoto vazu 
rozlišujeme tři části (viz obr. 6):
- pars tibiotalaris anterior 
a posterior,
- pars tibiocalcanearis ,
- pars tibionavicularis (pedis).

Tlak působící shora v důsledku 
tělesné hmotnosti se rozkládá na 
talus (hlezenní kost), kalkaneus 
(patní kost) a nárt. Na základě 
aktivních sil proti němu působí 
mediální a laterální podélná 
nožní klenba. Především všechny 
krátké svaly nohy a šlachy vyko-
návají při své kontrakci tah na 
mediální podélnou nožní klenbu. 
Pasivní upnutí chodidla probíhá 
díky plantárním vazům a mezi-
kostním vazům, které jsou odol-
né v tahu.
Tak se zamezí zploštění nožní 
klenby vlastní tělesnou hmot-
ností.

K plantárním vazům patří (viz 
obr. 7):
- lig. calcaneonavisulare (pedis) 
plantare (od kosti patní k loďko-
vité kosti);
- lig. plantare longum nebo též 
„dlouhý plantární vaz“(od 
plantární plochy kosti patní po-
dle distálu k bázím kosti zánart-
ní);
- plantar aponeuróza, planta-
lfaszie neboli „pevná deska šlach 
chodidla“ od tuber calcanei 
(hrbolu patní kosti) s pěti 
podélnými tahy k základním 
kloubům prstů u nohy).

Lig. planatare longum způsobuje 
především přetažení vnější po-
délné nožní klenby. Lig. calca-
neonaviculare (pedis) plantare 
tvoří společně s lig. calcaneo-
cuboideum (od kosti patní až po 
kost krychlovou) lig. bifurcatum 
(tak zvaný „pinzetový vaz“). 

Tento vaz hraje důležitou roli při 
udržování normálního tvaru 
chodidla.

3 Ventrální pohled na skelet nohy s 
horním a spodním hlezenním 
kloubem: 1 Articulatio subtalaris 
(zadní komora dolního hlezenního 
kloubu); 2 Articulatio 
talocalcaneonavicularis (pedis) 
(přední komora dolního hlezenního 
kloubu).; 3 Tibia (holenní kost); 
4 Articulatio talocruralis (horní 
hlezenní kloub); 5 Talus (hlezenní 
kost); 6 Os naviculare (pedis) 
(člunkovitá kost); 7 Ossa 
cuneiformia (3 kosti klínové); 
8 Ossa metatarsalia (kost zánártní I 
- V); 9 Digiti pedis (prsty I – V); 
10 Os cuboideum (kost krychlová); 
11 Calcaneus (patní kost); 
12 Fibula (lýtková kost).

4 Dorzální pohled na skelet nohy 
s horním a spodním hlezenním 
kloubem: 1 Articulatio talocruralis 
(horní hlezenní kloub); 2 
Articulatio subtalaris (zadní 
komora dolního hlezenního 
kloubu).
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5 Ligamentum collaterale laterale 
(vnější postranní vaz horního 
hlezenního kloubu: 1 Lig. 
fibulotalare posterius; 2 Lig. 
fibulotalare anterius; 3 Lig. 
fibulocalcaneare.

6 Ligamentum collaterale mediale 
(vnitřní postranní vaz horního 
hlezenního kloubu: 1 Pars 
tibiotalares anterior; 2 Pars 
tibiotalares posterior; 3 Pars 
tibiocalcanearis; 4 Pars 
tibionavisularis (pedis).

7 Plantární vazy: 1 Lig. 
calcaneonaviculare (pedis) 
plantare; 2 Lig. plantare longum 
(dlouhý plantární vaz); 3 Planatar 
aponeuróza (deska šlach chodidla).

11 Pronace chodidla.8 Dorzální extenze chodidla. 9 Plantární flexe chodidla. 10 Supinace chodidla.

Spodní hlezenní kloub

Spodní hlezenní kloub (viz obr. 1 
– 4) se nachází mezi talus (hle-
zenní kostí), kalkaneus (patní 
kostí) a os naviculare (pedis) 
(člunkovitou kostí). Tento kloub 
se anatomicky skládá ze dvou 
oddělených kloubů.
- Přední komora Articulatio 
talocalcaneonavbicularis (pedis);
- Zadní komora Articulatio 
subtalaris nebo talocalcanearis.

Obě komory mají vlastní kloubní 
pouzdro a kloubní dutinu. Osa 
spodního hlezenního kloubu pro-
bíhá šikmo od tibiální strany hla-
vy talusu (vnitřní strana hlavice 
hlezenní kosti) k fibulární straně 
kalkanea (vnější strana patní 
kosti). Ve spodním hlezenním 
kloubu se provádějí kombinované 
pohyby.
Supinace (zdvižení vnitřního 
okraje chodidla) je spojená 
s inverzí (vnitřním otočením) 

zadní části nohy a adukcí (pohy-
bem nártu k tělu). S pronací 
(zdvižením vnějšího okraje cho-
didla) se spojuje everze (vnější 
natočení zadní části nohy) a ab-
dukce (pohyb nártu od těla) (viz 
obr. 10, 11). Rozsah pohybu při 
supinaci / pronaci obvykle činí 
35°/0/15°. Tělesná hmotnost 
vysokým tlakem zatěžuje horní 
hlezenní kloub, talus (hlezenní 
kost) a v neposlední řadě také 
spodní hlezenní kloub.

Jak již bylo zmíněno, jsou hle-
zenní klouby vystaveny velkému 
zatížení. Kvůli nim, válcovité 
anatomii i rozdílnému rozvoji 
vazových spojů existují nejrůz-
nější možnosti zranění týkající se 
především vazů, ale také kostí. 
Především „podvrtnutí“ může 
často vést k poškození vazivo-
vého aparátu pouzdra (např. 
natažení vazu nebo jeho přetr-

Zranění jsou poměrně častá

žení), které se souhrnně ozna-
čuje pojmem distorze hlezenního 
kloubu. Dalším možným zraněním 
je fraktura hlezenního kloubu 
nebo luxace hlezenního kloubu. 
Ty však již nepatří do obsahu 
tohoto článku.

Autor: Dr.Renate Wolansky
Luisenstrasse 26
06618 Naumburg

Zdroj: Der Fuss 9/10 2010
Doporučení k uveřejnění: 

Jaroslav Fešar, DiP.
Překlad: VIGGEN s.r.o.
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Členský poplatek na rok 2011 ve výši 550,-Kč plaťte v období 1.1.- 29.2.2011. 

Neplaťte poplatek před skončením roku 2010. Použijte prosím poštovní pou-
kázku typu A, která je přílohou tohoto čísla. Nezapomeňte vyplnit variabilní 
symbol, kterým je vaše členské číslo. Pokud jej ještě nemáte, napište do této 
kolonky svoje rodné číslo. Členské číslo vám bude poté přiděleno.

Uhradit částku můžete také prostřednictvím bezhotovostní úhrady, a to 
bankovním převodem na číslo účtu 101 104 39 59/5500. I v tomto případě 
uveďte vaše členské číslo.

Platíte-li členský poplatek z účtu firmy či třetí osoby, uveďte do zprávy pro 
příjemce vaši specifikaci, abychom mohli vaši platbu správně přiřadit.

Jaroslav Fešar, DiP.

INFORMACE K PLATBĚ
ČLENSKÉHO POPLATKU
NA ROK 2011

INFORMACE K PLATBĚ

NA ROK 2011
ČLENSKÉHO POPLATKU
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Pro kompetentní a pečlivé léčení 
našich pacientů je bezpodmíneč-
ně nutné rozpoznání a minimali-
zace alergických rizik. Sami jsme 
však často postiženi – stejně jako 
řada dalších lidí pracujících ve 
zdravotnictví. Dlouhodobý a ku-
mulovaný vliv potenciálních 
alergenů (povrchy, nástroje a de-
zinfekční prostředky, prach, vý-
pary z chemikálií, kontakt s ob-
vazovým materiálem a řada 
dalších) – zejména na pokožku 
rukou – nelze jako alergické 
ohrožení vůbec podceňovat. 
Opatrné zacházení s těmito rizi-
kovými faktory, zabránění nežá-
doucího kontaktu při práci, sprá-
vné zařízení praxe, znalosti 
o správném používání přístrojů, 
nástrojů a o hygienických opa-
třeních posilují stabilitu imunit-
ního systému a snižují sklony 
k přehnaným reakcím.
  

Klasifikace alergických reakcí do 
čtyř základních tříd, kterou vyt-
vořili v roce 1963 Coombs a Gell, 
se prosadila na mezinárodní 
úrovni a používá se v klinické 
alergologii po celém světě. 

Klasifikace alergických reakcí

Reakce typu I

Tato okamžitá reakce typu reagin 
se projevuje během velice krátké 
doby (několik sekund až 45 mi-
nut). Většinou zasahuje pokožku 
a sliznice a spočívá v uvolňování 
histaminu ze žírných buněk (spe-
ciální granulocyty, tedy druh bí-
lých krvinek). Na základě stimulu 
zánětu histamin způsobuje ede-
matický otok, svědění, mění pro-
pustnost cévních stěn a distribuci 
krve. Pod reakcemi typu I najde-
me typické rychlé kožní reakce, 
jako jsou kopřivka (urticaria) a 
otoky tkání. Do této skupiny patří 
také většina lékových exantémů  
- to jsou vnější projevy alergie 
na léky.

Speciální skupinu alergií typu I 
tvoří onemocnění atopické 
oblasti. Jedná se o alergie v zá-
vislosti na prahových hodnotách.
Zjednodušeně můžeme tyto typy 
reakcí objasnit následovně: Stav 
vegetativního nervového systému 
určuje, kdy a kolik alergenů 
budeme tolerovat. V bezproblé-
mových životních situacích 
(například na dovolené) lze v po-
hodě snášet poměrně velká 
množství alergenů, ve stresových 
situacích mohou naopak i ty nej-
menší stopy vyvolat alergie v pl-
né šíři. Do třídy alergií atopické-
ho typu I patří například neuro-
dermitida. Silné pocity svědění 
začínají většinou velice brzy, 
často dokonce již v kojeneckém 
věku. Přicházejí záchvatovitě, 
velmi často v noci. Lokalizace 
prvních zánětů je v oblasti vel-
kých kloubních ohybů, tedy 
například v podkolenní jamce. 

Pokud se alergická detekovatel-
nost rozšiřuje, šíří se kožní re-
akce jak plošně, tak také hloub-
kově (s tvorbou ragád a ztvrdlé 
kůže v důsledku škrábání).
Všechny reakce typu I podle 
Coombse a Gella spočívají na 
existenci a alergickém účinku 
imunoglobulinu E v krevním séru 
pacientů. Po opuštění alergické-
ho reakčního vzoru se většinou 
zcela vyléčí (tzn. bez trvalého 
poškození tkání).

Jedná se o alergické reakce cyto-
toxického typu. Jejich účinek od 
alergického kontaktu do plné šíře 
reakce může trvat několik hodin 
až několik dnů. Původně účelná 
obranná reakce k usmrcení tělu 
vlastních buněk (protože se pro-
měnily např. na infikované virem 
nebo rakovinné) zde postihuje 
"nevinné" tkáně, neškodné buňky. 
Ty trpí nejen účinkem imunoglo-
bulinu IgM a IgG (protilátky), ale 
bojuje proti nim také aktivovaný 
krevní komplementní systém.
Komplementní systém připravený 
do alergické pohotovosti napadne 
leptavými, štěpícími se enzymy 
buňky označené imunoglobuli-
nem, uvolňuje nespecifické žírné 
buňky (agresivní bílé krevní 
buňky) a důsledně vyklízí prostor 
alergickému napadení. K těmto 
hlavním jevům patří například 
petechiální (tzn. bodové. podob-
né blešímu kousnutí) krvácení do 
pokožky. Alergie typu II jsou 
často vyvolány jatrogenně (špat-
ně snášenými léky).

Reakce typu II

Život ve světě alergií
Dr. Maria Nosvay-Nagy si je čím dál jistější, že náš imunitní systém stále více inklinuje 
k přehnaným nesmyslným reakcím. Pedikéři i podiatři jsou proto profesně velice dobře 
obeznámeni s problémem kožních alergických reakcí, příležitostně i včetně nehtů. 

1 Alergie na bleší kousnutí s tvor-
bou puchýřků
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Reakce typu III

Reakce typu IV

Jsou to imunokomplexní reakce. 
Původně příroda vytvořila tyto 
účelné obranné reakce ke zne-
škodnění, příp. zablokování jedů, 
bakteriotoxinů a podobně, které 
pronikly do organismu. Pokud se 
tak zvaná Arthusova reakce kon-
centruje na domnělé rozpustné 
nepřátele, ukládají se komplexy 
antigenů – protilátek na cévních 
stěnách, srdečních chlopních 
a jiných strukturách organismu. 
Reakce typu III podle Coomba 
a Gella rovněž aktivuje komple-
ment, vede tedy k trvalým 
poškozením, zjizvením a poško-
zení tkání. Z alergických kožních 
reakcí patří do této skupiny 
například imunologická vasku-
litida – jako u erythema nodo-
sum. Kompletní rozvinutí této 
kožní reakce trvá několik týdnů. 
Typické postižené místo je bérec 
v oblasti hrany holenní kosti. 
Pacienti sami tuto kožní změnu 
rozpoznají jen zřídka – většinou 
ji chybně považují za hematom 
(krevní podlitinu).

Podiatři a ti, kdo se zabývají pe-
dikúrou, je znají jako kontaktní 
alergie. Zatímco typy I až III spo-
čívají v reakci mezi antigenem 
(alergickou dráždivou substancí) 
a protilátkou (imunologickou 
obrannou látkou), je reakce typu 
IV založena na existenci senzibili-
zovaných T-lymfocytů. K senzi-
bilizaci (alergickému charakteru) 

2 Mykotoxická alergická kontaktní 
dermatitida s tvorbou puchýřů na 
chodidle a hranách chodidla.

T-lymfocytů dochází většinou 
přes pokožku a může proběhnout 
dlouhou dobu před alergickou 
reakcí samotnou. Příští následu-
jící kontakt pak přinese šupinatý 
svědivý kožní zánět, zčervenání 
a otok.

Tak vzniká například kožní reakce 
tuberkulinového typu na chodidle 
a lýtku, pokud se dermatomy-
kóza z interdigitálního prostoru 
dostane z povrchu do hloubky 
pokožky. Také když se v létě nosí 
boty z přírodní chromčiněné usně 
bez ponožek, hrozí citlivějším 
osobám „červené ponožky“ na 
místech kontaktu s činící látkou.

Kumulativní subtoxický kontaktní 
ekzém se týká celé řady lékař-
ských povolání, kromě jiného 
také péče o nohy. Tato chronická 
varianta ekzému vzniká na zákla-
dě sčítání jednotlivých méně 
škodlivých dráždivých vlivů, na-
příklad mechanického podráždění 
jako drhnutí, mazání alkoholem 
nebo kontakt s éterickými oleji. 
Alergické riziko jednotlivých 
prostředků je přitom minimální, 
jejich kombinace a dlouhé půso-
bení jsou však přinášejí řadu 
rizik. Téměř vždy jsou dotčeny 
ruce, více používaná ruka o něco 
silněji (protože je silněji 
exponována).

Plenková dermatitida postihuje 
ty nejmladší společně s nejstar-
šími. Stolice a moč mohou mace-
rovat (změkčovat) citlivou poko-
žku hýždí. Společně s mikrokli-
matem vlhké komory plenek tak 
vzniká ideální prostředí pro roz-
množování a život fakultativně 
patogenních zárodků (např. 
kvasinek typu candida). Pokud 
jsou při léčbě podávána anti-
biotika nebo je pozorována 
intestinální dysbióza – pojmem 
dysbióza se označuje špatné slo-
žení flory stolice, jedná se mini-
málně ve 74 procentech případů 

Zajímavé zvláštní formy 
alergických kožních reakcí

o toxickou variantu kontaktního 
ekzému candida albicans!
Exsikační ekzém je častá vari-
anta kumulativně-toxické 
kontaktní dermatitidy u seniorů 
během chladných ročních obdo-
bí. V pozadí stojí téměř vždy 
chyba při koupání a mytí: málo 
vody na rozpuštění, množství 
pěnících, odmašťujících a parfé-
movaných čistících a kosmetic-
kých výrobků. Pokožka tak zís-
kává charakter antické vázy nebo 
vysušeného řečiště. Často je za-
sažena pokožka dolních končetin.

Samozřejmě není jednotná. 
Nejmodernější členění se opírá 
o kontaktní typ alergenu. Podle 
toho lze alergické kožní projevy 
rozčlenit do čtyř skupin:

- kontaktní alergeny (soli kovů, 
pryž, barviva ...);

- alergeny z léčiv (penicilin, 
kyselina salicylová, kontrastní a 
desinfekční prostředky s obsahem 
jódu ...);

- inhalační alergeny (roztoči, 
výtrusy hub a plísní, šupinky kůže 
...);

- potravinové alergeny (arašídy, 
citrusy, korýši, jahody, vejce ...).

Katalogizace alergenů podle 
jejich původu podle Groneme-
yera a Fuchse rozlišuje:

- zvířecí alergeny (jed hmyzu, 
srst, šupiny ...).

- rostlinné alergeny (latex, pyly, 
pryskyřice, éterické oleje, 
enzymy ...);

- chemické alergeny (epoxydové 
pryskyřice, chrom, nikl, prach 
a mlha z léků ...).

Klasifikace alergenů
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3 Alergie na boty (na mercapto-
benzothiazol): Stav pokožky byl 
dlouhodobě posuzován a léčen jako 
infekce.

4 Alergická kontaktní dermatitida 
vyvolaná kontaktem s rostlinami 
(rhus toxicodendron).

5 Alergie na léky na hřbetu nohy ve 
formě purpury.

Pomoc při výskytu alergií

Jak však poznám alergickou re-
akci, případně jak poznám ohro-
žené osoby? Bezpečné metody 
prokázání alergické reakce jsou 
prokázání protilátek a provokační 
metody. V přírodním léčitelství 
lze potenciální alergeny testovat 
pomocí kineziologie, elektroaku-
punktury podle Volla, pomocí 
biotenzoru a podobnými meto-
dami.
Podiatři a pedikéři však nesmí 
provádět žádnou diagnostiku 
a jsou odkázáni na alergologické 
diagnostické nálezy a zprávy ze 
zdravotnických praxí a labora-
toří.

Prokázání protilátek je možné
- provádět na lidech (in vivo) 
testováním pokožky u alergologa 
(testy Prick, intracutan, scratch);
- docílit v laboratoři (in vitro) na 
základě krevních zkoušek (PRIST, 
RAST, určení IgE a histaminu, IgG 
Imuno-Assay ...).

Provokační metody poskytují vý-
pověď o nezdravém působení 
alergenů na manifestačním orgá-
nu na základě cílené, vysoce 
dávkované aplikace: například 
postříkání či napařování desin-
fekční mlhou, natření solí těž-
kých kovů štětcem nebo požití 
potravin, které jsou považovány 
za alergeny. Jak již napovídá sa-
motný název – pro postižené se 
nejedná o nic příjemného.

Dotazování a dokumentace

Alergici v praxi

Rizika alergického zatížení poz-
náme již v průběhu důkladné 
anamnézy (= evidence historie 
nemoci). Otázky, které je nutné 
položit a pak zaznamenat do 
kartotéky, směřují 
- k již známým alergiím a špatné 
snášenlivosti;
- je třeba evidovat především 
domácí a profesní potenciál 
alergií (chemotechnik, rehabili-
tační pracovník ...);
- důkladná farmakologická 
anamnéza (i léky, které si paci-
ent ordinuje sám);
- jsou známy nějaké rodinné 
rizikové faktory (dispozice)?;
- využití volného času rizikové 
z hlediska alergií (sběratelství 
hmyzu, chov králíků ...).

Pokud existuje na pokožce něco 
nápadného, nebo pokud si paci-
ent na něco stěžuje, potřebu-
jeme údaje o prvním výskytu 
a průběhu (situační způsob re-
akce nebo vzorec zhoršování).

Zásadním opatřením je profylaxe 
expozice, to znamená, že alergik 
by pokud možno neměl být vysta-
vován „svým“ alergenům.
Doporučuje se opatrnost při pou-
žívání éterických olejů při kou-
peli nohou, u masážního pleťo-
vého mléka, pokojových vůní, 
olejových lamp. Odstraňování 

kožního a nehtového materiálu 
rotačními nástroji a suchou tech-
nikou vyžaduje vždy používat 
maximálně účinné odsávání 
v přístrojích.
Obecně platí: čím jemnější a leh-
čí je prach, tím vyšší je alergické 
riziko při jeho inhalaci.

Preparáty z propolisu („včelího 
kytu“) by neměli užívat lidé s py-
lovou alergií. Desinfekční pros-
tředky a obvazy s obsahem jódu 
jsou mnohem méně rizikové než 
produkty první generace – v mno-
ha případech je však lze bez 
problémů nahradit jiným výrob-
kem.

Nezapomeňte: také vložky do 
bot, kovové dráty, lepidla a jiné 
korekční prostředky patří na 
seznam možných kontaktních 
alergenů. Pokud se jedná o zdra-
votnické výrobky, lze jednotlivé 
látky snadno zkontrolovat na 
odborném seznamu.
Při práci s kosmetickými pro-
dukty a výrobky určenými pro 
oblast Spa je často třeba odborné 
výrazy týkající se obsahu obtížně 
odhalovat a překládat z titěrných 
nápisů na produktech.
  

To, že se běžné látky denní po-
třeby používají jako hlavní účin-
ná látka prostředku pro péči 
o nohy, ještě zdaleka nezname-

Každodenní není vždy 
ekvivalentem pro bezpečný
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ná, že lze zapomínat na jejich 
alergický potenciál.

Lépe přiblížit by to mohl příklad 
z mé praxe. Olej z čajovníku 
jako prostředek péče o pokožku 
snáší většina lidí naprosto bez 
problémů. U třech pacientů 
s psoriázou s těžkým zánětem 
nehtové kůže byla hlavní příčina 
tohoto zánětu odhalena v obsahu 
čajovníku v kosmetické tyčince. 
Poté, co se přestalo s jejím 
používáním, se všichni pacienti 
během několika dnů uzdravili – 
bez dalších opatření.

Kyselina acetylsalicylová se tra-
dičně s úspěchem používá jako 
keratolytikum (topický prostře-
dek na změkčení ztvrdlé kůže). 
Alergické riziko vlivem salicylátu 
je velmi vysoké a bohužel se ne-
omezuje jen na pokožku. Při po-
užití laiky a na často přehnaných 
plochách, na které se nanáší, 
(tzn. při plošném ošetření okolní 
nezasažené pokožky) může při 
jeho stahování nebo loupání dojít 
k trhlinkám a kontaktu účinné 
látky s krví nebo lymfou. 
Důsledkem může být život ohro-
žující alergie typu I s anafylaktic-
kým šokem během několika 
minut!
Pokud již došlo ke kontaktu s 
alergenem a alergická reakce se 

spustila, mohou ke zmírnění nás-
ledků pomoci typické prostředky 
(lokální dermatika) a systémová 
antialergika.

Část těchto prostředků je volně 
prodejná a v řadě domácností 
a cestovních lékárniček se nachá-
zí prostředky proti poštípání 
hmyzem, spálení od slunce nebo 
potížím při kopřivce. Tyto 
prostředky většinou obsahují 
antihistaminika, zpomalují deg-
ranulaci (vyprázdňování) žírných 
buněk a připojení histaminu na 
cílové buňky.
Často praktikované orální podá-
vání (tzn. polykání, vypití) kalci-
ových preparátů působí v již 
akutním alergickém případě jako 
placebo. Tím se rozumí, že kalci-
um podávané zažívacím traktem 
nedokáže změnit ani zastavit 
patomechanismy reakce. 
Psychologické účinky však dokáží 
hory přenášet a díky tomu také 
dochází ke zmírnění potíží.
Také prostředky na ošetření po-
kožky obsahující kortikosteroidy 
v nízké koncentraci v jednotli-
vých případech přechodně pomá-
hají. Při dlouhodobém podávání 
však převažují nežádoucí efekty 
těchto prostředků: pokožka je 
nečistá, kůže je tenká a špatně 
prokrvená, mohou se vyskytovat 
také pigmentové anomálie a 
změny v ochlupení. Školní medi-
cína pracuje při nebezpečných 
alergických reakcích také se 
silnými imunosupresivními pro-
středky. Rovněž pokusy o hypo-
senzibilizaci mohou vést k úspě-
chu (pokud jsou prováděny důs-
ledně). Tyto léky, roztoky a očko-
vací séra jsou všechny na lékař-
ský předpis a předepisuje je 
odborný lékař.

Nejednodušší a z hlediska paci-
entů nejpřijatelnější forma péče 
o alergiky je profylaxe:
- Nutný je pokud možno co nej-
menší a co nejkratší kontakt 
s alergeny.

Prevence je lepší

- Jednotlivé prostředky (mono-
preparáty) musí mít přednost 
před kombinovanými prostředky.
- Je třeba používat nástroje, 
korekční a dezinfekční pro-
středky bez alergenů.
- Ordinace a provozovny dobře 
větrat, zajistit kvalitní odsávání.
- Utěrky, ručníky, návleky na boty 
prát v pracím prášku bez enzymů 
a parfémů.
- Pozorně naslouchat pacientům, 
svědomitě pozorovat a doku-
mentovat jejich kožní reakce 
v průběhu ošetření.
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6 Erythema nodosum: silná zapo-
jení obou dolních končetin
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WWW.MOJEBYLINKY.CZWWW. .CZMOJEBYLINKY
Léčivé byliny, rostliny a mnoho dalšího v podobě receptů, 
rad a knižních novinek najdete na tomto bylinkami 
provoněném webu.

WWW.MEZDRAVI.ORGWWW. .ORGMEZDRAVI
Informace o vašem zdraví, kráse a relaxaci najdete na 
tomto webu. Najdete zde spoustu tipů na skvělé zdraví 

a postavu. Chcete-li si nechat předními odborníky sestavit 
jídelníček nebo se zbavit nadbytečných kilogramů, jste na 
správné adrese.

WWW.MOJEAMBULANCE.CZWWW. .CZMOJEAMBULANCE
Největší síť ordinací praktických lékařů pro dospělé v ČR. 
První a jediné zdravotnické zařízení tohoto typu v ČR. 
Více informací najdete na této adrese. Stačí si vybrat 
region, zaregistrovat se a hotovo.

WWW.POMOCVPRAVU.CZWWW. .CZPOMOCVPRAVU
Vítejte v Internetové právní poradně pomocVpravu.cz. 
Poradna je zaměřena na různé druhy právních odvětví. 
Jedná se zejména o právo občanské, civilní řízení před 
soudem, právo rodinné, dědické, trestní, správní a ob-
zvláště problematiku exekucí.
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International Düsseldorf, Německo
www.messe-duesseldorf.de
info@messe-duesseldorf.de

1.-2.4.2011   Interbeauty Prague jaro

21.5.2011   10. výroční sjezd ČPS

11.6.2011   MEDsport sympozium 2011

11.-12.6.2011   Spiraldynamik – noha

9.-10.9.2011   Interbeauty Prague podzim

22.-23.10.2011   REFLEXNÍ TERAPIE II – vnitřní 
systémy

3.-4. 12.2011   REFLEXNÍ TERAPIE II – vnitřní 
systémy

výstaviště Praha 8, Holešovice
www.intercharm.cz

Dům techniky, Pardubice
www.podiatrie.cz

Nové Adalbertinum, Hradec Králové
MUDr. Havrda M., DiP.
www.medsport.cz

Rezidence Emmy, Praha 4, L.Kazmarová,
J.Fešar, DiP.
www.spiraldynamik.cz
www.vasenohy.cz

výstaviště Praha 8, Holešovice
www.intercharm.cz

Rezidence Emmy, Praha 4, E.M. Horáková,
J. Fešar, DiP.
www.duhovepoznani.com
www.vasenohy.cz

Rezidence Emmy, Praha 4, E.M. Horáková,
J. Fešar, DiP.
www.duhovepoznani.com
www.vasenohy.cz
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Nová e-mailová adresa pro komunikaci se sekretariátem prezidenta ČPS - podiatrie@seznam.cz!!!
Nyní prosím všechny informace ohledně členství v ČPS, tabulek vzdělávaní v podiatrii, úhrady členských 
poplatků, změny adresy a pod. směřujte na tento e-mail. Z této e-mailové adresy také budete v nejbližší 
době dostávat pravidelné info ČPS. Pokud se chcete zaregistrovat do databáze odběratelů pošty určené 
členské základně, využijte prosím formulář na titulní straně webu podiatrie.cz. Pouze ale v případě, že poštu 
doposud nedostáváte.

Jaroslav Fešar DiP., prezident ČPS

P
O
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R
!
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V roce 2010 jsme zorganizovali 
čtyři víkendová setkání v rezi-
denci Emmy na Praze 4, kde se 
konalo školení reflexologie chodi-
del pod vedením a odborným 
dohledem paní Evy Marie Horáko-
vé. Akce se zúčastnili především 
členové České podiatrické spo-
lečnosti. V příjemné atmosféře 
se každý z přítomných naučil 
pracovat s pohybovým ústrojím 
i vnitřními systémy těla. Školitel-
ka všechny krok za krokem hra-
vou formou  provedla celým tě-
lem. Každý si měl možnost všech-
no prakticky vyzkoušet a natré-
novat. K dispozici byl i dostatek 
výukových materiálů ve formě 
knížek a CD.

Na základě častých žádostí členů 
ČPS o zařazení kvalitní výuky 
reflexní terapie jsem se rozhodl 
i v roce 2011 pro vás zorganizo-

REFLEXOLOGIE
CHODIDEL 2011

vat několik víkendových kurzů 
s odbornou a velice příjemnou 
školitelkou, která v tomto oboru 
školí již od roku 1992.

Kurzy reflexní terapie jsou rozdě-
leny do dvou částí. Doporučuji 
absolvovat oba, neboť na sebe 
navazují.

Reflexologie chodidel I.
je zaměřená na pohybovou sou-
stavu těla a bude se konat v ter-
mínech 8.-9.1. 2011 a 26.-27.2. 
2011. 
Reflexologie chodidel II.  
je zaměřená na vnitřní systémy 
těla a bude se konat v termínech 
22.-23.9. 2011 a 3.-4.12. 2011.
 
Vyberte si jeden termín z RCH I. 
a RCH II., který vám vyhovuje, 

Termíny jsou stanoveny 
následovně:

a co nejdříve mi jej sdělte. Re-
gistruji i náhradníky.

Kurzy budou hodnoceny v bodo-
vém hodnotícím systému v rámci 
vzdělávání v podiatrii.

Pro velký zájem o tyto kurzy se 
prosím zaregistrujte co nejdříve.

Jaroslav Fešar, DiP.,
www.vasenohy.cz
www.podiatrie.cz



Počítačové vyšetření
chodidel systémem 
firmy Pedikom

Počítačové vyšetření
chodidel systémem 
firmy Pedikom

Mnoho lidí trápí jejich zdeformované prsty u nohou, kuří oka, otlaky, valgózní 
a kladívkové prsty, ostruhy apod. Často jsou doprovázeny bolestmi zad, 
bederní a krční páteře, nohou, jejich zvýšenou únavou a ztrátou stability, 
která je dána klenbami. Tyto naše pružné klenby slouží jako gumy a tlumiče 
na automobilu. Příroda to zařídila tak, aby se jimi odváděly všechny tlaky, 
zátěže a otřesy. V případě jejich zborcení se pružnost vytrácí. Vznikají 
deformace a počínají se ozývat nepříjemné bolesti. K těmto změnám může 
dojít v důsledku nadváhy, stresu, nesprávné životosprávy, nenadálého 
velkého zatížení, prudkých hormonálních změn, např. u těhotných žen apod. 
Významnou roli sehrává také nesprávně zvolená obuv. Změny probíhají 
pozvolna, ale zakládáme si tím na trvalé potíže. Málo lidí ví, že mnohé 
problémy lze řešit a lze jim také předcházet včasným vyšetřením statiky 
chodidel a zhotovením individuální ortopedické vložky. Vyšetření se provádí 
přístrojem firmy Pedikom, je rychlé a bezbolestné. Získaný digitální snímek je  
archivován. Jsou na něm zachyceny všechny odchylky od normálu. Poté je 
zaslán do ortopedické dílny, kde je vyhodnocen odborníky a vypracován 
korekční plán. Podle něj se poté ručně pokládají korekční moduly na stélku 
budoucí vložky tak, aby se směr tlaků ubíral opět správným způsobem, čímž 
se obnoví narušená statika těla. Potíže se zmírní nebo až zanikají a předchází 
se deformacím. Ortopedické vložky řeší problémy vašich nohou. Lze je 
překládat do různé obuvi. Takto zhotovené ortopedické vložky se již nemusí 
dobrušovat ani dodatečně dolepovat.

Firma nabízí spolupráci v jednotlivých regionech.
 

Bližší informace získáte na
www.pedikom.cz
případně na tel. 566 616 122, 724 037 437
 

Pedikom s. r. o.
Ing. Brettová Anna
Brněnská 110, 592 31 Nové Město na Moravě




