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Nevím jak vy, ale já mám pocit, že 
se nějak častěji setkáváme na akci 
pro podiatry nejdůležitější, a tou je 
sjezd společnosti. Před patnácti 
lety mi jedna starší klientka na můj 
povzdech o tom, že ten čas letí jak 
splašený Piňďa, zkušeně odpově-
děla: „To teprve, mladíčku, nic 
není, ale počkejte za pár let. Ráno 
budete vstávat o hodinu dříve, 
abyste všechno stihl, stejně toho 
moc neuděláte, na půlku zapome-
nete a jdete spát“. Poslední dobou 
mám pocit, že všichni říkají to 
samé. Jen mi už neříkají mladíčku…  
Z toho vyplývá, že to skutečně letí. 
Často mám pocit, že už to ani horší 
být nemůže. Z Einsteinovy teorie 
relativity můžeme vyvodit, že na 
všech fyzikálních zákonech se po-
dílí mnoho veličin. Mezi ty pro nás 
nejvýznamnější snad patří energie, 
hybnost a čas. Dopřejme si tedy 
vzájemně hodně sil a energie, 
abychom vyvinuli v prostoru co 
největší energii a hybnost v rela-
tivně krátkém čase. Pokud nás 
navíc tato aktivita uspokojí, dosáh-
neme vytoužené mety. Navíc, je 
jaro, krásné počasí, tak co více si 
přát. Věřím, že letošní sjezd pro-
běhne za aktivní účasti naší člen-
ské základny a že vedení společ-
nosti, které si sami zvolíte, dál 
dobře a svědomitě povede podia-
trickou společnost vzhůru k pomy-
slným výškám. Současné vedení 
odvedlo obrovský kus práce a kaž-
dý, kdo přiložil ruku k dílu, si za-
slouží alespoň ono známé: „Díky“.

Jsme silnou a jedinou společností, 
které se povedlo sdružovat odbor-
níky z různých profesí. Těší mne 

zájem středně vzdělaných pracov-
níků o vzdělávání, které spadá do 
úrovně vysokoškolského, a naopak 
lékařů a magistrů rozšiřovat si 
obzory a dovednosti středoško-
láků. Mám radost, že i prezidentka 
Mezinárodní podiatrické federace 
uznala, že nelehký oříšek, jakým 
vzdělávání podiatrů bez doposud 
oficiální školy je, se nám podařilo 
rozlousknout a právem si vychut-
návat jeho obsah. Jenže to je jen 
první etapa našeho snažení. Vede-
ní společnosti složené ze všech 
profesí podiatrie může být tou 
pravou zárukou, že podiatrie v ČR 
a SR bude oborem, který si všichni 
členové zaslouží. Tedy profesí, 
kterou bude moci vykonávat každý, 
kdo o ni jeví zájem, má chuť dosa-
hovat vyšších cílů a cítí onu nutnou 
potřebu lépe a kvalitněji pomáhat 
v oblasti péče o nohy těm, kteří 
naši pomoc potřebují.

Mé poděkování nyní patří všem, 
kteří řady našeho vedení opustí. 
Ať už z vlastní vůle nebudou kandi-
dovat či případně nebudou do dal-
šího období zvoleni, děkuji jim za 
jejich práci a přispění. Poklonu 
vzdávám těm, kteří se do nelehké-
ho boje chtějí zapojit. Je skvělé, že 
do práce ve vedení se přihlásilo 
mnoho nových členů, kteří mají 
chuť pracovat a usilovat o rozvoj 
oboru podiatrie. Přeji všem hodně 
úspěchů, energie a hlavně 
sluníčka.

S úctou
Jaroslav Fešar, 
prezident ČPS 
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Když si chci na delších trasách 
odpočinout, cestuji některým 
z veřejných dopravních prostředků 
a snažím se užít si chvíle pohody 
se sluchátky na uších, knížkou 
nebo časopisem v ruce, případně 
s počítačem před očima. Když jsem 
se před nedávnem jel na východ 
Slovenska, zvolil jsem pro svoji 
dopravu autobus sluníčkové barvy. 
Cesta přes noc probíhala tak, že 
jsem si na uši nasadil kvalitní slu-
chátka a vychutnával si požitek z 
toho, na co běžně nezbývá čas. Na 
sledování filmů. Obvykle stihneme 
tak čtyři a je ráno. Zásadně si se-
dám vedle stewarta , protože tam 
je to „nejbezpečnější“. Vystupuji 
v Košicích. 

Na tom by zase nebylo nic tak 
mimořádného, ale zpáteční cesta 
byla taková, jakou asi nikdo neza-
žil. Když jsem si kupoval jízdenku, 
tentokrát do uličky, tak jsem netu-
šil, co se během jedné noci může 
stát. S úsměvem již předem podo-
týkám, že když jsem nastupoval do 
autobusu, byl jsem naprosto zdráv 
a fit.

Víte, jak to chodí v autobusech. 
Sedíte dva vedle sebe a lokty se 
téměř dotýkáte. Když jsem se 
usadil, pozoroval jsem, kdo další 
nastupuje a kam si sedá. Místo 
vedle mne bylo volné. V duchu 
jsem si říkal, že by bylo skvělé, 
kdyby vedle mne nikdo neseděl. 
Nastoupilo asi 30 cestujících a jeli 
jsme. Další zastávka byla v Prešo-
vě. Ovšem ani tam si ke mně nikdo 
nepřisedl. Autobus byl již zcela 
zaplněn a vzhledem k pokročilé 
večerní hodině jsem se zeptal 
palubní průvodčí, zda náhodou 
místo vedle není neobsazeno. 
„Kdepak, všechna místa jsou za-
mluvena. Ještě stavíme v Popradě 
a tam se to už zaplní,“ prohlásila 
a s úsměvem odtančila v uličce 
někam do tmy.

Pokračoval jsem tedy v modlitbičce 
pro osamělého cestujícího a vyzý-
val všechny mocnosti, aby to byl 
tedy alespoň někdo mladý, hubený 
a nejlépe žena, která hned v deset 
usne.

Když jsme zastavovali v malebném 
podtatranském městečku, venku 
stálo pět lidí. Jeden chlap s vousy 
až na prsa a vážící asi půl druhého 
metráku, student se sluchátky na 
uších, kterému hlava létala na krku 
jako na řetízkáči, dvě babičky 
a jedna mladá, hubená žena. 
Vědom si, že je to poslední zastáv-
ka, kde někdo přistupuje, bylo 
jasné jako facka, že někdo z nich to 
bude.

„Dobrý večer, pustíte ma k oknu?“ 
zašveholila ta mladá dívka z Popra-
du. „Áno, nech sa páči,“ odvětil 
jsem jí také slovensky a briskně se 
odsunul. V duchu jsem se radoval 
a děkoval imaginárním mocno-
stem, že mne vyslyšely. A zdálo se, 
že vše bude probíhat krásně. Dívka 
nebyla v sedačce téměř ani vidět 
a nedotýkali jsme se ani lokty.

Cestu jsme začali takovým tím 
letmým seznámením. Protože 
slečnu evidentně zaujal termín 
podiatrie, jal jsem se před spán-
kem nakrmit její uši. Mělo to velký 
úspěch, protože asi po hodině pro-
hlásila, že by se na některé úrovni 
péčí o nohy klidně zabývala, proto-
že cítí, že k tomu má vztah. Tak kdo 
ví. Třeba ji někdy budu učit.

„Hep-čí, hep-čí“, najednou přehlu-
šilo to ticho, které mezitím v auto-
busu nastalo. „Máte alergii?“, 
zeptal jsem se, když se kýchání 
stupňovalo.  „Ne, ne – ja som cho-
rá, ale musím do Čiech, lebo mi 
skončila dovolenka a doktorku 
mám tam“, odvětila. V ten okamžik 
jsem si uvědomil, že si ze mne 
mocnosti vystřelily a že cesta bude 

nejspíš probíhat nestandardně. 
Protože jsem na všelijaké náhlé 
příhody vždy připraven, proměnil 
jsem se na dalších asi 7 hodin 
v léčitele. Nejdřív jsem jí podal lék 
proti bolestem hlavy, potom anti-
septikem vystříkal bolavý krk, 
nakapal do nosu kapky na uvolnění 
dýchacích cest. Našel jsem i pastil-
ky na úlevu při bolestech v krku 
a kapky na usnadnění odkašlávání. 
Sám jsem si podal lék na nervy.

Obvykle v autobuse vidím čtyři 
filmy. Při cestě, kdy vedle mne 
seděl blonďatý anděl s ďáblem 
v těle, jsem nejen že neviděl ani 
jeden, ale také jsem do 5.15 hodin, 
kdy jsme v Praze vystupovali, víčka 
ani nepřivřel. Když jsme se ráno na 
Florenci rozloučili, kromě únavy, 
která na mne logicky musela pad-
nout, jsem měl zvláštní sucho 
v ústech a cítil se zesláblý. Anička 
se vesele rozloučila s konstatová-
ním, že je jí podstatně lépe a že 
jsem ji možná vyléčil. Rozešli jsme 
se každý na jinou stranu a já se 
doplazil domů. Ten den v práci 
nestál za nic. Bylo mi špatně, pálily 
mne oči a večer jsem měl teplotu. 
Za dva dny už jsem ležel v posteli 
nemocný a totálně vyřízený. Rozvi-
nula se z toho viróza se zánětem 
průdušek. Došlo i na antibiotika 
a celková doba mého mizerného 
stavu byla téměř šest týdnů.

Kolikrát jsem si potom říkal, proč 
jsi raději vedle mne nesedl chlap 
s vousy až na prsa a vážící asi půl 
druhého metráku, student se 
sluchátky na uších, kterému hlava 
létala na krku jako na řetízkáři, 
nebo ty dvě babičky. Až budete 
někdy odříkávat modlitbičku za 
osamělého cestujícího, dávejte si 
pozor. Tajemné mocnosti si někdy 
umí z člověka pořádně vystřelit.

Jaroslav Fešar - autor

Noční příběh



Letošní mrazivou zimu jsem s man-
želem trávila trochu netradičně. 
Žádné lyžování, žádné stavění sně-
huláka a žádné choulení se doma 
v teplíčku u krbových kamen, ale 

ov úplně jiném teplíčku 35 C, a to 
v dalekém Thajsku, kde jsme tři 
týdny poznávali krásy přírody na 
několika thajských ostrovech, ob-
divovali kulturní památky napří-
klad v Bangkoku nebo jen tak rela-
xovali a užívali si sluníčka a moře.

Samozřejmě nemohu opomenout 
návštěvu kosmetického salonu, 
kde jsme si několikrát dopřáli zná-
mé thajské masáže, ať už to byla 

reflexní masáž nohou nebo thajská 
olejová masáž celého těla.

A co bych to byla za pedikérku, 
kdybych zvědavě nenakoukla pod 
pokličku tamější pedikúry. Pedikú-
ra FISH SPA byla cizinci brána ně-
kdy jako pouťová atrakce, kdy zá-
kazníci od dětí až po dospělé má-
chali nohama v kádích s vodou 
mezi bublinkami a mrštnými rybi-
čkami, výskali a chichotali se. Za 
pár bátů proč se nepobavit.

Jiné pedikérské ošetření probíhalo 
na pláži, kdy turista na lehátku pod 
slunečníkem povystrčil nožku 
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Ošetření v dalekém Thajsku
a zručné „pedikérky” usedly do 
rozpáleného písku, a než se zákaz-
ník stačil opálit (někdy i spálit), 
byla práce hotova. Jedna nožka, 
druhá nožka, pedikérky měly 
vyděláno a už se vrhly na dalšího 
turistu o dva metry dál. A já nevě-
řícně koukala, jak je to snadné 
a jednoduché. Žádný provozní řád, 
žádný živnostenský list a hlavně - 
žádná hygienická pravidla. 

Nu což, jiný kraj, jiný mrav. 

Růžena Molíková
ruzenamolikova@seznam.cz
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Vím, co odpovíte, ale i tak se zep-
tám. Jaké boty nejraději nosíte?

Většina žen miluje laky na nehty. 
Červená se skloňuje ve všech 
pádech. Je to i Vaše záliba?

Chodíte na pedikúru? A co okuso-
vání od rybiček?

Máte nějakou historku, která by 
naše čtenáře, kteří se zabývají 
zejména péčí o nohy, pobavila?

Nejraději nosím crocsy, které jsem 
si pořídila o číslo větší, a mohu 
tam vsunout specielní vložky na 
propadlou klenbu, které jsou 
naprosto báječné a mám je od Vás, 
pane Fešare! Jinak mám nejradši 
nižší šněrovací botky ala Oliver 
Twist.

Jsem typ, na kterém červený lak 
a vlastně i červená rtěnka vypadá 
ordinérně. Jsem v tomto velmi 
konzervativní. Jak se mi to na 
jiných ženách líbí, tak já jsem nosi-
la vždy světlý lak a světlý lesk na 
rty. Ne že bych to nezkusila. 
Mnohokrát. Jenže hned druhý den 
šla červená dolů.

Na moje nohy nesmí nikdo sáh-
nout. Pedikúru si dělám sama a při 
představě okusování rybičkami se 
mi dělá mdlo.

No, nevím, jestli je to zábavné, ale 
kdyby bylo po mém, nosila bych 
tenisky nebo holínky i k večerní 
róbě. Dokonce přímo nesnáším 
páskové večerní sandálky. Také 
téměř před každým vystoupením 
si projdu podium a eventuelně 
schody na něm několikrát v jeh-
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Jituško, jako zpěvačka, kterou zná 
celé Československo, se naběháte 
a naskáčete na pódiích víc než 
dost. Co na to Vaše nohy?

Věnujete jim potom nějakou 
mimořádnou domácí péči?

Najdeme u Vás na nočním stolku 
nebo v koupelně přípravky na 
nohy? Krémy, peeling nebo 
pilníky?

Když byste si měla vybrat mezi 
líbivou masáží nohou a indickou 
masáží hlavy, co si vyberete?

Se svým úžasným hlasem jste 
procestovala celý svět. Vyhledala 
jste někdy na svých cestách 
nějakou příjemnou kúru v péči o 
tělo nebo nohy?

Moje nohy na to začaly patřičně 
odpovídat. Hlavně jsem od pat-
nácti let zažila a nosila všechny 
módní trendy od jehel, „briket“ až 
po balerínky. Přesně v době, kdy 
začalo být módní nosit sportovní 
obuv, tak už moje nožky byly 
totálně „kaput“.

Věnuji jim masáže, pravidelnou 
pedikúru a denní krémování ráno 
a večer.

 
Ano. Mám specielní taštičky plné 
věciček na nohy. A na nočním 
stolku mám výživný krém od 
Oriflame.

Zcela jistě obojí (smích…)

 
Ano, v Thajsku, kde jsem byla 
s Amforou, jsme se všichni nechali 
masírovat, včetně nohou, u bazé-
nu a bylo to senzační. 

lách, ve kterých zpravidla vystupuji 
(a pak dva dny úpím).

Pečujte o své nohy od mládí a ne-
noste vysoké podpatky přes den, 
abyste nemuseli na stará kolínka 
chodit k podiatrům. I když sympa-
tickým jako je Jaroslav Fešar :)

Se zpěvačkou Jitkou Zelenkovou 
si povídal 

Jaroslav Fešar

Co byste na závěr popřála našim 
čtenářům?

Interview
se zpěvačkouJitkou
Zelenkovou



Tentokrát zavítáme do míst, kde 
to všechno začalo.

První relaxační víkend jsem uspo-
řádal na podzim v roce 2003 a bylo 
to právě v hotelu Jezerka u sečské 
přehrady. Z nostalgických důvodů 
se právě výroční desátý „výlet za 
hranice všedních dnů“  bude konat 
v těchto prostorách a ve stejném 
období. Věřím, že dny, kdy je v pá-
tek státní svátek, vám budou vyho-
vovat a rádi přijedete slavit s námi. 
Poprvé si nemusíte na relaxačně – 
vzdělávací akci brát volno a odhla-
šovat klienty. Hotel za těch deset 
let prošel velmi zásadní promě-
nou. Nově zrekonstruovaný 
Kongres hotel Jezerka *** se na-
chází v CHKO Železné hory u seč-
ské přehrady. Je snadno dostupný 
a vzdálen asi 100 km od Prahy.

A jak budeme slavit?  Po dopoled-
ním výletu se ponoříme do světa 
zábavy, vzrušení i odpočinku. 
Zasoutěžíme si na bowlingové 
dráze, zahrajeme golf na špičko-
vém trenažéru, zastřílíme z opra-
vdové zbraně a budeme relaxovat 
ve vířivkách a vnitřním bazénu. 

Pokud budete mít zájem, vyzkouší-
te s instruktorem i horolezeckou 
stěnu.  Možnost nechat se namasí-
rovat je samozřejmostí a stejně tak 
i odpočinout si v sauně a soláriu. 
Jak si budete užívat, to už nechám 
na vás... Vězte, že se máte na co 
těšit.

Pokusím se pro vás připravit ceny 
podobné jako v minulých letech, 
ale zatím jsem ve stádiu příprav 
a jednání. Pokud se již nyní chcete 
předběžně přihlásit, neváhejte 
a sdělte nám to mailem na adrese: 

podiatrie@seznam.cz. Počet míst 
je limitován a program se musí 
včas přizpůsobovat přihlášeným 
účastníkům.

Věřím, že přijedete s námi oslavit 
desáté výročí této akce, která bude 
jistě přinejmenším stejně pěkná 
a příjemná jako všechny předchá-
zející roky.

Těším se na setkání s vámi.

Jaroslav Fešar

10. výroční RELAX ČPS10. výroční RELAX ČPS
Ve dnech  organizujeme 
v pořadí již desátou úspěšnou akci 
České podiatrické společnosti

.

28. - 30. 9. 2012

Relaxační víkend -  SEČ - Ústupky
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V říjnu loňského roku jsem na zá-
kladě pověření naší společnosti 
navštívila veletrh v Mnichově, kde 
proběhly schůzky a rozhovory 
s odborníky z oblasti podologické-
ho vzdělávání, s paní Anne Krebs, 
ředitelkou podologické školy, záro-
veň školitelkou nejen pro SRN, ale 
i ostatní Evropské státy. Dále s paní 
Gerstner,  která je krom jiného 
členkou zkušební komise i státních 
zkoušek podologie. Nejdůležitější 
však byl rozhovor s předsedou ZFD 
(hlavní společenství podologů 
a pedikérských pracovníků), 
s panem Thomasem Saxem.

Německo již doladilo kompletně 
systém vzdělávání v pedikúře 
a systém podologického  studia, 
včetně rozdělení kompetencí 

ministerstev a dalších orgánů. 
Systém je skutečně velmi dobře 
propracovaný a funkční, i když 
každá země EU si může dle svých 
možností systém poupravit. Usou-
dila jsem tedy, že nemá smysl vše 
vypracovávat od nuly, ale upravila 
jsem vše na naše podmínky a mož-
nosti. Vznikl tedy páteřní návrh 
podologického vzdělávání pro naši 
republiku, který umožní všem 
skupinám jmenovaným v naší spo-
lečnosti, ale i ostatním, rozhod-
nout se, ve kterém oboru se chtějí 
uplatnit či vzdělávat, a zapracovala 
jsem do návrhu i uznávání dosa-
vadního získaného vzdělávání. 

Návrh byl v lednu zatím rozeslán 
členům naší řídící a dozorčí rady 
k připomínkám a podnětům.

Celý projekt vzdělávání bude před-
staven v uceleném moderovaném 
bloku, kde se zúčastní a zároveň 
též představí noví kandidáti do 
řídící a dozorčí rady naší společ-
nosti. Stávající kandidující členové 
rady se představí osobně v krát-
kých blocích na sjezdu. Všichni 
kandidující jsou představeni svými 
životopisy a cíly na stránkách 
těchto listů.

Ty čtyři roky uběhly jako voda, má-
me zde volební sjezd, takže odbor-
ný blok bude letos jeden, a další 
bude věnován volbám. Věřím, že 
se sejdeme v plném počtu a že dle 
svého uvážení podpoříte vybrané-
ho kandidáta. Všem přeji mnoho 
úspěchů i příznivců a doufám, že 
ti, kteří nebudou zvoleni, budou 
nadále spolupracovat a podílet se 
zkušenostmi i radami na rozvoji 
a úspěchu našeho oboru. Těším se 
s vámi v Pardubicích na viděnou.

Hušková Hana, DiP. 
2. viceprezident ČPS

Návštěva Mnichova
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Toho roku sa po prvý krát ako od-
borný garant súťaže predstavilo 
Centrum medicinálnej pedikúry, 
v zastúpení Ing. Milady Nádaši-
ovej. Zmena odborného garanta 
priniesla aj niektoré zmeny 
súťažných pravidiel.

Po prvý krát nebolo úlohou súťa-
žiacich predviesť zložité techniky 
zdobenia. Súťažiace mali za úlohu 
opracovať čo najlepšie chodidlo 
štandardnými pedikérskymi po-
stupmi ( či už mokrou, kombinova-
nou alebo prístrojovou pedikúrou), 
pričom modelky, ktoré si priniesli, 
mali nohy s rôznymi ortopedickými 
i dermatologickými poruchami. 
Nechty jednej nohy bolo potrebné 
ozdobiť francúzskym lakovaním, 
pričom nezáležalo na použitom 

materiály, ale na zvládnutí techni-
ky tohto druhu lakovania. Chodidlá 
i nechty ich modeliek boli pred 
ošetrením a po ošetrení odfotené, 
to pre prípad nerozhodného počtu 
bodov, aby bolo možné zhodnotiť 
zvládnutie ošetrenia chodidla, 
prípadne posúdenie náročnosti 
práce. Neoddeliteľnou súčasťou 
súťaže bolo hodnotenie dodržiava-
nia hygienických predpisov plat-
ných pre pedikúru.

Prečo zmena pravidiel súťaže? To 
súviselo s potrebou zdôraznenia 
významu pedikérskej práce. Pedi-
kúra je predovšetkým odborom 
starostlivosti o ľudské telo, ktoré-
ho prvotnou úlohou je priniesť 
klientovi zlepšenie stavu chodidiel 
a zlepšenie komfortu chôdze. 

Zdobenie nechtov je neoddeli-
teľnou  súčasťou finálnej úpravy 
nôh avšak nie prvotnou úlohou 
pedikúry.

Odborná porota, ktorá hodnotila 
výkony súťažiacich sa skladala 
z troch členov. Po prvý krát sme 
v porote privítali prezidenta Českej 
podiatrickej spoločnosti – Jarosla-
va Fešara, DiP., ktorý má dlhoročné 
skúsenosti z porotcovania v podia-
trických súťažiach v Českej republi-
ke. Opäť sa hodnotenia súťažiacich 
zúčastnila pani Katarína Tomano-
vá, ktorá má už skúsenosti s porot-
covaním v podiatrickej súťaži na 
Slovensku z predošlých rokov a po 
prvý krát sa zúčastnila ako porot-
kyňa dlhoročná školiteľka pedikúry 
a účastníčka podiatrických súťaží 

BEAUTY SLOVAKIA   FOOT 2012
15. 3. 2012 sa na výstavisku Expocenter v Trenčíne počas výstavy Beauty 
forum 2012 uskutočnil 7. ročník odbornej podiatrickej súťaže – Beauty 
Foot Slovakia. Základy súťaže položil MUDr. Vladimír Hostín.
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v Čechách i na Slovensku pani 
Hana Udvardyová – Liptáková. 
Všetci traja porotcovia sa po ukon-
čení súťažného zápolenia zhodli 
v tom, že úroveň súťaže i súťažia-
cich bola vysoká a rozdiely v bodo-
vaní medzi jednotlivými súťažia-
cimi boli veľmi malé. Víťazka i sú-
ťažiace, ktoré obsadili druhé a tre-
tie miesto, dostali okrem  pohárov 
víťazov a vecných cien aj pozvanie 
na podiatrickú súťaž do Čiech.

Nuž a čo nové prinesie ôsmi ročník 
podiatrickej súťaže? Pravidlá súťa-
že sa osvedčili a teda zostanú nez-
menené, avšak modelky si súťažia-
ce nebudú musieť zaobstarávať 
samé. Modelky zabezpečí organi-
zátor súťaže a budú mať rôzne 
zložité problémy na nohách ako sú 
hyperkaratózy, ragády, mykózy 
kože i nechtov a možno aj kurie 
oká.

S pozdravom 
odborný garant Beauty Foot 

Slovakia Centrum medicinálnej 
pedikúry

Ing. Milada Nádašiová



Dne 10. 2. 2012 převzala paní Jitka 
Srkalová, manažerka společnosti 
Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o., z 
rukou prezidenta ČPS Jaroslava 
Fešara, DiP., certifikát pro značku 
Mycoexpert jako „vynikající 
prostředek k léčbě plísňového 
onemocnění nehtů“.

Hodnotící komise posoudila a 
prozkoumala všechny předložené 
materiály, testy a návrhy na obaly 
výrobku. Všichni členové komise 
obdrželi výrobek Mycoexpert k 
otestování v praxi. Tento výrobek 
obsahuje patentované sérum, 
které zastavuje rozvoj houbové 
infekce, proniká hluboko do nehtu 

a stabilizuje jeho strukturu pro 
obnovení zdravého růstu nehtu. 
Vytváří ochrannou bariéru, která 
pomáhá zamezit šíření mykózy na 
další místa. Výrobek Mycoexpert 
nabízí komplexní  a účinné řešení 
pro primární léčbu ohraničeného 
plísňového onemocnění nehtu. 
Účinnost tohoto preparátu byla 
prokázána klinickými studiemi 
firmy Serrix B.V.

Společnost Teva Pharmaceuticals 
CR, s. r. o. se tak stala silným 
partnerem České podiatrické 
společnosti.

ČPS DOPORUČUJE
Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o.
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V roce 2006 se Teva spojila se 
společností IVAX, pod kterou 
v České republice spadala Galena – 
výrobní závod v Opavě založený 
v roce 1883, a stala se tak jednou 
z nejvýznamnějších domácích 
společností. V současné době 
patříme mezi 10 největších hráčů 
na českém farmaceutickém trhu 
s působností ve více než deseti 
terapeutických oblastech. V roce 
2008 Teva úspěšně dokončila 
akvizici skupiny Barr, pod kterou 
patřila v Evropě společnost Pliva. 

V srpnu 2010 se součástí korpora-
ce stala další významná evropská 
a světová společnost, německý 
výrobce ratiopharm, v říjnu 2011 
přední evropský výrobce speciál-
ních produktů Cephalon. Mezi pri-
ority společnosti Teva patří oblast 
kardiologie, onkologie a volně 
prodejných léků. 

Podporujeme úsilí odborníků 
v oblasti celoživotního kontinuální-
ho vzdělávání a ve spolupráci s od-
bornými společnostmi pořádáme 
speciálně zaměřené vzdělávací 
semináře a aktivity. Společnost 
Teva aktivně prosazuje hodnoty 
společenské odpovědnosti firem 
prostřednictvím Nadačního fondu 
pro Vaše srdce, který poskytuje 
edukační a cestovní granty na pod-
poru mladých lékařů, zaměřuje se 
na výrazné posílení prvků preven-
tivní zdravotní péče v zájmu 
zlepšení veřejného zdraví obyvatel 
České republiky a pořádání infor-
mačních a osvětových kampaní. 
Úsilí nadačního fondu okřídluje 
motto Dobrý příklad je nejlepší 
začátek cesty.

TEVA V ČESKÉ REPUBLICE
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Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., která působí na 
českém trhu od roku 1997, je dceřinou společ-
ností Teva Pharmaceutical Industries Ltd. se 
sídlem v Izraeli a historií sahající do roku 1901. 
Teva je přední farmaceutická společnost s celo-
světovou působností a s přímým zastoupením 
ve více než 60 zemích. Jsme největším světovým 
výrobcem generických léčiv a aktivních farma-
ceutických substancí. Globální portfolio společ-
nosti Teva zahrnuje přes 1 300 molekul. 

ilustrační foto



První od:
PaedDr. Jan Tupý, VÚP v Praze

(výňatek z přednášky)

Upozorňuje na to, s čím se nejčas-
těji setkáváme:
- ochablé držení těla
- hyperlordotické držení těla (velké 
  prohnutí v bedrech a krční páteři)
- hyperkyfotické držení těla (kulatá 
  záda)
- skoliotické držení těla
- =kombinace těchto oslabení: 
svalové dysbalance mezi kosterní-
mi svaly posturálními (tendence ke 
zkracování) a fázickými (tendence 
k ochabování)

Testy svalové dysbalance jako 
součást všeobecného vzdělání a 
prevence vadného držení těla.

Druhá přednáška od Václava  
Bunce z Fakulty tělesné výchovy 
a sportu Karlovy Univerzity 
v Praze

(výňatek z přednášky)
   
Shromáždili v ní poznatky z let 
1997 až 2007, kdy byl vyšetřen 
reprezentativní vzorek dětí ve věku 
6-14 let, laboratorně i v terénu. 
V průměru to bylo 51% chlapců 
a 49% děvčat.
- v rámci studie nenašli jediné dítě, 
  které by nemělo alespoň dílčí 
  odchylky od správného držení 
  těla.
- našli značné množství svalových 
  zkrácení a často tomu nebyla 

Zdravotní stav, pohybový režim, 
pohybové aktivity a jejich využití 
ke kultivaci dítěte.

  věnována žádná pozornost.  
- změny zdatnosti v důsledku 
  „přirozeného“ rozvoje mladého 
  organismu byly velmi podobné 
  jak u dětí trénovaných, tak u dětí 
  bez pravidelného pohybového 
  tréninku. 

Zmiňuje se, že zodpovědnost za 
aktuální stav dětské populace má 
rodina a škola. Uvádí také, že u dě-
tí mladšího školního věku je role 
rodiny větší a s rostoucím věkem 
klesá. U těchto dvou posledních 
vět bych se ráda zastavila. 

Jak vypadá dnešní rodina? V nej-
lepším případě mají práci oba z ro-
dičů, ale často končí v zaměstnání 
okolo 16-18h, to už s dětmi toho 
mnoho nestihnou. Ale vydělávají 
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DĚTI - BUDOUCNOST NÁRODADĚTI - BUDOUCNOST NÁRODA
(Proč to dítě nestojí rovně?)
Minulost lze označit jako zkušenost, budoucnost může být očekávání, a přítomnost?
Chcete vědět, jak vypadá přítomnost tady a teď vzhledem k našim dětem?

Zaujaly mě dvě přednášky na stránkách MZ, které přesně uvádějí obtíže, se kterými 
se již dnes běžně setkáváme u dětí v mateřských školkách.



peníze a mohou dětem zaplatit 
nejrůznější pohybové aktivity. Když 
denně do práce a školy dojíždíte, 
opět je tu nedostatek času. Když 
pracuje jen jeden z rodičů nebo 
jsou oba bez práce, mají nedosta-
tek peněz a kurzy pro děti si nemo-
hou dovolit. Aby dnes nechali rodi-
če běhat děti venku bez dozoru, na 
to je doba velmi nebezpečná. 
Rodiče chtějí na děti stále vidět. 
A co chtějí děti? Co si budeme 
povídat, ty dnes raději sedí doma 
u počítače. 

Tak jsme v takovém začarovaném 
kruhu. Rodiče dnes z důvodu pra-
covního nasazení na děti přes 
týden nemají tolik času, aby spo-
lečně pěstovali pohybovou aktivi-
tu. A mnozí rodiče se pohybu také 
raději vyhýbají. Zbývají nám školky 
a školy. A opět námitky pedagogů, 
že na toto opravdu již nemají čas. 
Děti zde tráví nejvíce času a máme 
možnost je zaujmout nějakým 
programem, který jim bude pomá-
hat. Pro mě je jistým řešením Vít-
kův chodník.

Při vyšetření padesáti dětí ve věku 
od 3-6,5 let, je jedno, zda se jedná 
o děvče nebo chlapce, se ztotož-
ňuji s panem Buncem. A to, že čas-
to nebývá věnována žádná pozor-
nost dysbalancím u dětí. Dítě 
absolvuje preventivní pětiletou 
prohlídku s výsledkem, že je v po-
řádku. Podívejte se na přiložené 
fotografie. Ve skutečnosti nebylo 
bez obtíží ani jedno dítě. Opět sou-
hlasím s tím, co popisuje v před-
nášce PaedDr. Jan Tupý. Většinou 
se jedná o kombinaci oslabení.

Vyšetření na plantoskopu v MŠ 

provádíme, jak pro děti, tak pro 
pedagogický personál. Když máte 
jasné argumenty v ruce, personál 
I rodiče mají o spolupráci větší zá-
jem. Ve školce, se kterou spolupra-
cuji, již Vítkův chodník provozují, 
a nyní uvažujeme o kurzu Zdravé 
nožky, kde bude prostor pro kon-
krétní cviky. Ty budou doplňovat 
chodník, který dnes provozují 
třikrát týdně. Také se mi velmi 
osvědčil SM systém u starších dětí 
a dospělých.
 
Jak se snažíme změnit nelichotivou 
situaci současnosti? Co můžeme 
dělat, aby „budoucnost národa“ 
byly zdravé děti?

V rehabilitačním centru Medikave-
ra v Praze 10 jsme 14. 1. 2012 
uspořádali první jednodenní kurz 
k Vítkovu chodníku. Určen byl pro 
pedagogy, kteří pracují s dětmi 
předškolního a mladšího školního 
věku. Program kurzu měl tři části:

1. Anatomie, fyziologie a 
ontogeneze nohy, nejčastější 
patologie a jejich význam pro 
vývoj dítěte

2. Prezentace Vítkova chodníku

3. Noha jako součást celého těla 

První teoretické části se ujala 
MUDr. K. Švejdová, která nás pro-
vedla základy anatomie a nejčas-
tějšími obtížemi u dětí. A objevily 
se první otázky z praxe pedagogů.
Druhá část byla rozdělena na teo-
retickou, která seznámila přítomné 
se vznikem Vítkova chodníku, 
a praktickou ukázku. Rozložili jsme 
chodník a každý si mohl vyzkoušet, 
co chození po chodníku přináší. 
Třetí části se ujala fyzioterapeutka 
B. Burocková, která má bohaté 
zkušenosti při práci s dětmi. Při-
pravila si praktickou část, kdy jsme 
se opět stali dětmi a „hráli“ si na 
žáby a čápy.

Kurz měl příznivý ohlas a začali mě 
také oslovovat lékaři a pedagogové 
ze školek, na koho se mohou ve 
svém kraji obrátit. A tak hledám 
spolupracovníky z řad členské zá-
kladny ČPS. Ty, kteří nežijí minu-
lostí, neočekávají, co přinese bu-
doucnost, ale ty, co chtějí tady 
a teď něco pro děti udělat a změ-
nit. Budu se těšit na spolupráci. 

Přihlásit se můžete na tel. 
728 069 005 nebo e-mailem: 
i.kamencova@seznam.cz.

Ivana Kamencová
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Společné foto z kurzu:
dole zprava – fyzioterapeut B. Burocková, MUDr. K. Švejdová,
druhá a třetí řada – zástupce MŠ K. Čapka z Habartova, školka Klubu K2 
a Jakobiho školka, obě Praha 10



Výraz osteogenesis imperfecta je 
odvozen ze slov (osteón) kosti, 
(génesis) vznik a imperfekta (neú-
plný). Hovorově se onemocnění 
nazývá rovněž nemoc křehkých 
kostí (v němčině skleněných kostí – 
pozn. překladatele). Tento pojem 
proto zahrnuje skutečnost, že kost 
za prvé praská jako sklo a za dru-
hé, že na rentgenovém snímku lze 
rozpoznat strukturu skla. Typické 
jsou četné spontánní zlomeniny 
kostí společně s extraskeletárními 
změnami.
Jedná se přitom o vzácné systémo-
vé autosomální (bez vlivu pohlaví), 
dominantně (především dědičné) 
dědičné onemocnění vazivových 
tkání. V několika případech byly 
popsány rovněž recesivní dědičné 
znaky. Pokud rodiče nejsou posti-
ženi, jedná se o spontánní mutaci 
(náhlá změna genetického mate-
riálu bez rozpoznatelných vnějších 
příčin). V Německu je touto choro-
bou postiženo přibližně 4 – 5 000 
osob.
Synonymem pro toto onemocnění 
jsou „Morbus Lobstein“, „onemoc-
nění křehkých kostí“, „brittle bone 
disease“ nebo „osteopsatyróza“.

   
Na konci 17. a počátkem 18. století 
již jednotlivé anatomické zvlášt-
nosti onemocnění osteogenesis 
imperfecta popsali Nicolas Male-
branche, Toussaint Bordenave, 
Joachim Friedrich Henckel 
a Erward Sandifort. Francouzský 
anatom Johann Friedrich Lobstein 
publikoval v roce 1833 studii o lá-
mavosti kostí u dospělých. Nizo-
zemský anatom Willem Vrolik 
objevil u jednoho novorozence 
četné zlomeniny a měkké kosti 
lebky a vytvořil název osteogenesis 
imperfecta. Tak se osteogenesis 

 

Historické ohlédnutí 

imperfecta odlišila od rachitis 
foetalis (porucha mineralizace ros-
toucích kostí na základě ubývání 
kalcia a fosfátu v důsledku nedo-
statku vitamínu D). Osteogenesis 
imperfecta však nebyla u dospě-
lých a dětí považována za společ-
nou nemoc. Teprve v roce 1906 
prokázali další lékaři kromě nápad-
né lámavosti kostí doprovodné 
extraskeletální změny, například 
modré skléry (oční bělmo), nedo-
slýchavost u mladých dospělých 
a dentinogenesis imperfecta 
(poruchy tvorby zubních tkání). 
V roce 1949 popsal dánský lékař 
Knud Stakemann Seedorff ve své 
doktorské práci typické klinické 
symptomy a radiologické zvlášt-
nosti onemocnění osteogenesis 
imperfecta.
 

Příčinou tohoto dědičného one-
mocnění jsou poruchy biosyntézy 
(budování organických spojení 
živými buňkami pro zabezpečení 
fyziologických funkcí organismu) 
kolagenů (struktur bílkovin) a sel-
hání činnosti osteoblastů (oslabení 
buněk tvorby kostí). Kolageny jsou 
důležitou součástí zejména kostní 
matrix (mezibuněčná substance 
kosti), šlach, vazů, zubů a sklér. 

Příčinou jsou většinou patologické 
geny (dědičné faktory), které přis-
pívají ke změněné syntéze (výstav-
bě) kolagenu typu I. Kolagen typu I 
má pojivou a podpůrnou funkci. 
Pokud tato bílkovina chybí nebo 
má patologickou strukturu, může 
docházet ke snižování elasticity 
kosti. Důsledkem porušené kvality 
kostí jsou vícečetné fraktury, zej-
ména dolních končetin se sklonem 
k deformitám ve smyslu osové 
deviace (odchylka os až zlomení). 

Etiologie

V hovorovém jazyce se hovoří o nemoci křehkých kostí, kdy se kosti lámou jako sklo.
Odborným termínem se nazývá osteogenesis imperfecta (OI), jak nám vysvětlila ortopedka 
Dr. Renate Wolansky, která nás zároveň ujistila, že lidová mluva má pravdu – při této nemoci 
se kosti lámou jako sklo, aniž by došlo k jakémukoli úrazu.

Křehký jako sklo

Četnost zlomenin se však většinou 
po pubertě snižuje.
Vyšetření mutací genů COL 1A1 
a COL 1A2 poskytují důležité indi-
kace onemocnění osteogenesis 
imperfecta. V případě, že mutace 
uvedených genů chybí, však nelze 
osteogenesis imperfecta vždy zcela 
jistě vyloučit.

Australský lékař a genetik David 
Sillence rozdělil tyto příznaky do 4 
typů. Rozšíření těchto typů průbě-
hu o typy V-VII provedl v roce 
2000 Francis H. Glorieux.

Jedná se zde o mírnou (zeslabe-
nou) formu. Často se příznaky od-
halí teprve s výskytem fraktur 
u dětí, které se učí chodit, a to bez 
adekvátního úrazu, nebo u dospě-
lých při podezření na degenera-
tivní změny při osteodenzitometrii 
(měření hustoty kostí). Pro tuto 
formu je typická svalová hypoto-
nie, volné vazy a hyperextenze 
kloubů. Deformace kostí jsou vzác-
né. Barva sklér (očního bělma) se 
jeví bílá až modrá. Po ukončení 
období růstu může dojít k poško-
zení sluchu. Dodatečně se rozlišují 
dva podtypy, typ IA s dentiogene-
sis imperfecta a typ IB bez ní.

Charakteristické jsou četné 
fraktury s výraznými deformitami 
dlouhých rourovitých kostí a žeber. 

Formy onemocnění 
osteogenesis imperfecta

 
Klasifikace na základě 
klinických symptomů
Typ I (typ Lobstein, Hoevův syn-
drom; starší označení osteogenesis 
imperfecta tarda [pomalu se roz-
víjející])

Typ II (Vrolikova nemoc)
Tento typ je nejtěžší formou. 

PODIATRICKÉ listy 01/201216



Dále zde dochází ke špatné funkci 
plic, která může vyústit až v úmrtí 
pacienta. Četné zlomeniny kostí již 
před narozením vedou k abnor-
málně sníženému vzrůstu. Skléry 
jsou tmavě modré. Na základě vý-
voje medicíny se životní očekávání 
zlepšila.

Nápadný je malý vzrůst, četné 
fraktury s masivními deformacemi 
dolních končetin. Dále jsou možné 
deformace páteře, především sko-
lióza (bočitost páteře) nebo kyfóza 
(zvětšené zakřivení hrudní páteře) 
a změny hrudníku spojené s poru-
chami funkce dýchání. Někdy do-
chází také k deformacím lebky. 
Často se vyskytuje porucha tvorby 
zubních tkání. Postižení jsou často 
odkázáni na invalidní vozík.

 
Vyskytuje se zde především nízký 
vzrůst. Fraktury a deformace kostí 
se vyskytují řidčeji. Skléry jsou bílé 
nebo zřídka lehce namodralé. Prů-
běh není konstantní.

Tento typ charakterizuje hyper-
plastický kalus (nadměrná tvorba 
nové kostní tkáně). Dále může 
v důsledku ukládání kalciových solí 
v membrana interossea (vazivová 
blána mezi kostmi) především na 
předloktí mezi ulna (kost loketní) 
a radius (kost vřetenní) nebo na 
holeni mezi tibia (holenní kost) 
a fibula (lýtková kost) docházet 
k omezení funkcí pronací či supina-
cí. Tento klinický symptom pomá-
há mimo jiné při vytváření dia-
gnózy.

 
U tohoto typu se rovněž vyskytují 
jednotlivé klinické symptomy. 
Skléry však vykazují bílé nebo jen 
lehce namodralé zbarvení. Chybí 
poruchy tvorby zubních tkání. 
Často lze na dlouhých rourovitých 
kostech na rentgenovém snímku 
rozpoznat šupinaté kožní lamely.

 
Tuto formu charakterizují zkrácené 
nadloktí a stehno (rhizomelie). 

Typ III (dříve osteogenesis 
imperfecta congenita, typ Vrolik)

Typ IV

Typ V 

 
Typ VI

Typ VII

Klinické symptomy – shrnutí

Symptomy postihující kostru:

  
Extraskeletální změny

- četné fraktury (spontánní nebo 
únavové zlomeniny kostí), přede-
vším v dětském věku (viz obr. 1a 
a 1b);
- deformace, především dolních 
  končetin a páteře (např. skolióza 
  [bočitost páteře], silná kyfóza 
  [zvětšené zakřivení hrudní páte-
  ře], coxa vara [deformita kyčle, 
  zkřivení pod 125°];
- deformace vrchlíku lebky (klenby 
  lebeční);
- více či méně výrazný malý vzrůst 
  (viz obr. 2);
- zpožděná osifikace (zpožděná 
  tvorba kostní tkáně);
- platyspondylie (oploštění 
  obratle);
- hyperextenze kloubů;
- plochá noha nebo silnější podél-
  ně plochá noha (viz obr. 3).

- modré až šedomodré skléry (oční 
  bělmo). U tohoto fenoménu pros-
  vítá namodralá cévnatka (choro-
  idea) nad ní ležícími očními spo-
  jivkami (conjuctiva) s nízkým 
  obsahem kolagenu (první zmínka: 
  1831 – Axmann);
- poruchy vedení zvuku vedou 
  k nedoslýchavosti,
- sklony k tvorbě hematomů;
- svalová hypotonie, nedostatečné 
  svalstvo (snížené svalové napětí 
  spojené se snížením výkonu);
- dentiogenesis imperfecta 

  (poruchy tvorby zubní tkáně). 
  Mléčné i stálé zuby vykazují hně-
  dé nebo šedomodré zabarvení 
  s jistou průhledností, tzv. skleně-
  né zuby (viz obr. 4). Kořen zubu 
  má baňkovitý tvar a je většinou 
  zkrácený. Zubní sklovina je hypo-
  plastická (nevyvinutá) a praská. 
  Vyskytuje se i hypodoncie;
- suficience aorty (snížení výkonu 
  v aortě odcházející z levé polovi-
  ny srdce);  
- hyperhydróza (nadměrné poce-
  ní);
- myopie (krátkozrakost);
- sklon k tříselné kýle.

U typů I – IV se jedná většinou 
o autosomální dominantní dědič-
nou nemoc, takže jsou již v rodině 
onemocněním osteogenesis 
imperfecta postiženi někteří její 
členové. Obtížnější je stanovení 
diagnózy v případě negativní 
rodinné anamnézy. Zde je možné 
vyjasnit mutace genů COL 1A 
a COL 1A2 pomocí genetického 
vyšetření. Chybějící mutace genů 
však existenci tohoto onemocnění 
vždy nevylučuje. Důležitým vodít-
kem jsou klinicky typické znaky na 
páteři a v extraskeletálních obla-
stech. Na základním rentgenovém 
snímku skeletu se zdá být kost 
kvůli své zvýšené transparentnosti 
(průhlednosti) méně bílá, spíše se 
podobá mléčnému sklu, neboť zde 
existuje příliš málo kostní substan-
ce, která by vytvářela stín. Kosti 

Diagnostika
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1 a + b   42letý muž s onemocněním osteoge-
nesis imperfecta (nemoc křehkých kostí). Stav 
po mnoha operativně ošetřených frakturách 
dolních končetin s oboustranným crus recurva-
tum (masivní dorsální prohnutí bérce).

S poruchami tvorby zub-
ních tkání nebo typický-
mi modrými sklérami se 
nesetkáváme. Postižení 
jsou jen v malé míře 
nízkého vzrůstu.

Podle závažnosti a typu 
je počet fraktur přede-
vším do pubertálního 
věku vysoký. Periost 
(okostice) často zůstává 
v období růstu intaktní. 
Pak se jedná o takzvané 
zlomeniny vrbového 
proutku, které vykazují 
lepší prognózu s rych-
lejším hojením.



dále často vykazují vybledlou stru-
kturu. Tato zobrazovací diagnostic-
ká metoda dále slouží k posouzení 
fraktur a těžkých deformací rou-
rovitých kostí, páteře a pánve. 
Pomocí osteodezitometrie (měření 
hustoty kostí) se provádí určování 
hustoty kostí, která je u onemoc-
nění osteogenesis imperfecta 
snížená. Kostní hmota je výrazně 
snížená. K prenatální diagnostice 
se pro stanovení fraktur, které 
vznikly již v embryonální fázi (fáze 
nenarozeného plodu v děloze), 
používá sonografie. 
Dále lze doporučit vyšetření stavu 
zubů, očí a sluchu příslušnými od-
bornými lékaři.

U dětí je důležité vyloučit týrání. 
Z hlediska diferenciální diagnostiky 
přichází v úvahu:
- achondroplazie (závažná porucha 
  tvorby kostí);
- osteomalcie (měknutí kostí s ten-
  dencí zkřivení kvůli vadné inte-
  graci minerálů;
- rachitida (porucha mineralizace 
  kostry u dětí v důsledku nedo-
  statku kalcia a fosfátu při ne-

Diferenciální diagnóza

  dostatku vitamínu D);
- onemocnění látkové výměny;
- leukemie (maligní onemocnění 
  systému krvetvorby);
- hyperfosfatémie a hypofosfaté-
  mie;
- různé vzácné syndromy.

Je nutné usilovat o interdiscipli-
nární léčbu. V týmu nesmí chybět 
pediatr, ortoped, chirurg, interni-
sta, rehabilitační pracovník, spe-
cialista ORL, oční a zubní, dále 
fyzioterapeut, ošetřující personál, 
ortopedický technik, ortopedický 
obuvník a ergoterapeut.
Příčina geneticky podmíněného OI 
dosud není léčitelná. Do úvahy při-
cházejí konzervativní a operativní 
opatření. U všech postupů je třeba 
upustit od dlouhodobé imobiliza-
ce, aby se zamezilo dalšímu ná-
růstu osteoporózy, a tím i riziku 
dalších fraktur.
Pro oslabení a zpomalení průběhu 
nemoci se podávají bisfosfonáty, 
kalciové přípravky a vitamín D. 
Paralelně s tím je vhodná kalciová 
profylaxe. Nasazením bisfosfonátu 
by se dále mělo zabránit výrazněj-
šímu odbourávání kostí a současně 
by se měla zvýšit jejich stabilita. 
Tiší se bolesti kostí, a tak se pod-
něcuje motivace postiženého 
k vlastní aktivitě. Nelze však zapo-
mínat na vedlejší účinky při poží-
vání bisfosfonátů. Tyto léky se be-
rou před snídaní. Aby se zamezilo 
napadání sliznic, především v obla-
sti esophagu (jícnu), při refluxu 
během ležení, je nutné se po požití 
chvíli procházet.

K profylaxi zlomenin a dlahování 
deformací rourovitých kostí se po-
užívají ortézy. U výrazných skolióz 
je indikován korzet.

Důležitou roli v terapii OI hraje již 
v dětském věku individuální fyzio-
terapie aplikovaná podle stupně 
závažnosti onemocnění. Cíleným, 
neustálým trénováním svalstva je 
přitom možné výrazně snížit riziko 
pádu. U této dědičné choroby 

Terapie u OI

Medikamentózní terapie

Ortopedicko-technická péče

Fyzioterapie a ergoterapie

dosud neexistuje jednotný tera-
peutický koncept.

Cílem intenzivní fyzioterapeutické 
a ergoterapeutické péče je:

- zachování mobility a schopnosti 
  chůze;
- zvýšení pohyblivosti kloubů;
- posílení a podpora prokrvení 
  svalstva;
- profylaxe kontraktur (zkracování 
  měkkých částí);
- zamezení deformit na končeti-
  nách a páteři;
- podpora a instruktáž pro použí-
  vání potřebných ortopedických 
  pomůcek, například invalidního 
  vozíku, zařízení pro nácvik stání, 
  ortézy, ortopedické boty na míru, 
  ortopedická úprava obuvi, orto-
  pedické vložky na míru pro udr-
  žení samostatnosti;
- profylaxe fraktur;
- motivace dětí a rodičů k pravidel-
  né účasti na cvičení.

Tato terapie s vibračním zařízením 
stimuluje svaly pomocí mechanic-
kého kmitání za použití vibračního 
tréninkového přístroje. Přístroj se 
používá zejména pro děti a mla-
distvé i na invalidním vozíku pro 
zvýšení svalového výkonu, svalové 
síly a koordinace. Tato metoda se 
využívá k tréninku a posílení sval-
stva. Intenzitu a délku cvičení 
určuje individuálně lékař. Vibrační 
zařízení se může po profesionální 
instruktáži ze strany fyzioterapeuta 
používat i pro cvičení doma.

Terapie pomocí přístroje Galileo

2   Malý vzrůst a charakteristické 
deformace obou spodních bérců

3   Oboustranně ploché nohy (sní-
žená mediální podélná klenba 
a nápadně velké nohy).
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Cvičení ve vodě 

Pohybová terapie Glasfit

Cvičení ve vodě má celou řadu 
předností. Vztlak vody usnadňuje 
pohyb, chrání klouby a zvyšuje 
motivaci postiženého. Na podporu 
se používají pomůcky, například 
nudle na plavání ze styroporu, 
míče, kruhy, prkna, pneumatiky 
a pro malé děti hračky do vody 
jako opěru i pro pokusy o stání 
a chůzi. S cvičením ve vodě by se 
u OI mělo začít již v kojeneckém 
věku. Je třeba udržovat příjemnou 
teplotu vody zhruba 33°C, aby se 
zvýšil pocit pohody a zabránilo se 
prochladnutí. U postižených je 
možný lékařský předpis na indivi-
duální cvičení ve vodě.

 
(Zde odkazujeme na brožurku 
„Glasfit“ Wilfrieda Hagensteina). 
Před domácím cvičením by se měl 
nejprve postupně, ve spolupráci 
s fyzioterapeutem, pro postižené-
ho onemocněním OI vypracovat 
komplexní program cvičení, který 
je směřován k rozpoznání a korekci 
individuálních slabých míst. 
Tělesné aktivity jsou cvičením pod-
něcovány a upevňovány, z čehož 
vyplývá zlepšení prokrvení a posí-
lení svalstva. Díky intenzivnímu 
a průběžnému zatížení je možné 
podnítit kostní buňky ke zvýšené 
produkci. Při chybějícím zatížení 
(např. při absenci cvičení), dochází 
ke ztrátě kostní hmoty s násled-
ným rizikem zlomenin, často spo-
jeným s deformací kostí. Pomocí 
cílených cvičení lze dosáhnout lep-
šího ovládání těla, a tím i zvýšení 
svépomoci v každodenním životě.

U skoliózy (bočitosti páteře) s 
deformacemi hrudníku (nálevko-
vitý nebo ptačí hrudník nebo de-
formace žeber) je kromě cvičení 
na posílení a roztažení zádového, 
břišního a hrudního svalstva nutná 
rovněž intenzivní dechová terapie 
v poloze na zádech (např. poloha 
půlměsíce nebo poloha C) nebo 
na boku (např. šroubová poloha).
Protahovací cviky v poloze na zá-
dech přinášejí zejména posílení 
břišního svalstva. Posilovací cviky 
ve smyslu cvičení opěry při sezení 
pro pletenec pažní či ramenní 
a svalstvo zad jsou určeny přede-

vším pro postižené s ortopedický-
mi pomůckami, jako jsou 
francouzské hole nebo invalidní 
vozík. Pro výškový transfer (např. 
z podlahy do vozíku) nebo boční 
transfer (např. z vozíku na židli, 
toaletu nebo do auta) je nutné 
intenzivně procvičovat svalstvo 
horní části těla. Pro svalstvo hor-
ních končetin se doporučuje cviče-
ní s činkami. Během cvičení je do-
bré provádět uvolňovací a rela-
xační cviky.

Indikací pro nitrodřeňovou fixaci 
hřeby jsou často fraktury, pseudo-
artróza (takzvaná tvorba nepra-
vých kloubů u nezhojené zlomeni-
ny), výrazně vadný postoj v důsled-
ku deformací a extrémní funkční 
omezení končetin. Speciální tele-
skopický hřeb – takzvaný hřeb 
Bailey a Dubow (pojmenovaný po 
svých tvůrcích) se umístí z druhé 
strany růstové štěrbiny. Tento spe-
ciální hřeb obsahuje dva výsuvné 
segmenty, díky čemuž je během 
růstu do délky možné jeho bezpro-
blémové interní prodlužování. 
Výměna hřebu během období 
růstu tak není nutná. Další výho-
dou je, že se teleskopický hřeb 
zpravidla nemusí opět odstraňo-
vat. Dále je možné u většího množ-
ství nutných osteotomií (protětí 
kosti) v důsledku těžkých deforma-
cí navléci jednotlivé fragmenty 
kosti na teleskopický hřeb, a dosá-
hnout tak jejich správné osové 
polohy.      
Kontraindikací pro nitrodřeňovou 
fixaci hřeby jsou zejména špatné 
ukotvení hřebu v kosti v důsledku 
silně redukované kostní substance 
a horší všeobecný stav postiže-
ného.
V jednotlivých případech se u dos-
pělých používají k fixaci zajištěné 
hřeby a u mladých pacientů 
Kirschnerovy dráty nebo titanové 
hřeby. Extenzi drátů je třeba 
vyloučit kvůli horší kvalitě kostí.

Pro průběh onemocnění OI je roz-
hodující stupeň jeho závažnosti. 
V období puberty se může množ-
ství zlomenin snižovat. Prognóza 
se jeví jako příznivá, pokud se 

Operativní terapie

Prognóza 

zlomeniny kostí vyskytnou teprve 
kolem 10. roku života. Kvůli čet-
ným zlomeninám a těžkým defor-
macím jsou možnosti stání, chůze 
i běhu většinou výrazně omezeny, 
takže jsou postižení odkázáni na 
invalidní vozík. Profesně lze dopo-
ručit převážně sedavou činnost. Je 
třeba dbát na to, že po celý život 
se musí kvůli zachování mobility 
provádět podpůrná cvičení. 
U těhotných nositelek těchto 
znaků přichází v případě těžkých 
prenatálních deformací do úvahy 
císařský řez. V případě známého 
výskytu OI nebo nepříznivé rodin-
né anamnézy by se měli dát rodiče 
vyšetřit na mikrosymptomy nebo 
rentgenologické zvláštnosti. Riziko 
pro sourozence sporadických 
případů se v literatuře uvádí jako 
1:15.

Adresa autorky: 
Dr. Renate Wolansky

Luisenstrasse 26
06618 Naumburg

4   Dentinogenesis imperfecta 
s hypodoncií, masivním zubním 
kazem, namodrale-šedými zubními 
korunkami. Některé zuby se mezi-
tím odlomily. Skléry postiženého 
jsou šedo-namodralé.
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V Rusku prováděli pedikúru nejdří-
ve lazebníci po očistné lázni nebo 
sauně. Stejně jako všude ve světě 
i v této zemi se obor postupně roz-
víjel podle požadavků doby a no-
vých poznatků vědy a medicíny. 
Největší změny probíhají v posled-
ních několika letech, neboť na trh 
přicházejí firmy s širokou nabídkou 
nástrojů a přístrojů, ruští lékaři se 
školí v podologických centrech 
Německa. 

Způsoby, jak se provádí pedikúra:

1. Klasická (mokrá) pedikúra 
– je povolené provádět ji jako za-
městnanec salonu bez odborného 
kurzu pouze po zaškolení, smí však 
pouze provést koupel nohou, ostří-
hat nehty a odstranit ztvrdlou kůži. 
Samostatně může pracovat pouze 
pedikér po úspěšném absolvování 
kurzu v délce 5 dnů a praktickém 
ošetření 10 modelů, kdy získá titul 
Mistr pedikúry. Ani ten však nesmí 
provádět žádná odborná ošetření, 
diagnostiku.

2. Evropská (francouzská) 
pedikúra – velmi oblíbený způsob 
suché pedikúry. Nohy se nenamá-
čejí, nanáší se změkčovadla, která 
působí 15 – 20 minut, pak pedikér 
pomocí pomerančové tyčinky za-
tlačí nehtovou kůžičku, pilníkem 
zkrátí nehty a upraví je do poža-
dovaného tvaru, tupým nástrojem 
odstraní změkčenou kůži a lehkou 
masáží zapracuje do pokožky 
pěstící olej nebo mast. 

3. Přístrojová pedikúra – z ryze 
zdravotnického prostředí se pro 
velký zájem klientely uvolnila 
k provozování i pro Mistry pedikú-
ry. Podmínkou je úspěšné absolvo-
vání kurzu v délce 4 dnů a ošetření 
3 modelů. Smí být odstraněna zro-
hovatělá kůže, upraven tvar nehtů. 

4. Medicinální přístrojová pedikú-
ra a podologie.
Činnost je povolena pouze pro lé-
kaře a  Mistry pedikúry se zdra-

votnickým vzděláním a úspěšným 
absolvováním kurzu v délce 12 dní 
(90 hodin) a ošetření 15 – 18 mo-
delů. Kromě odstraňování kuřích 
ok a ošetření prasklých pat smí 
provádět SPA pedikúru, ošetření 
parafínem, ortonyxii, profylaxi 
houbových onemocnění, ošetřovat 
diabetickou nohu, pomocí tekuté-
ho dusíku odstraňovat bradavice 
na nohách, zhotovovat vložky do 
bot.

5. SPA pedikúra – nohy se namáčí 
do vaniček s vodou, do které se 
přidávají vonné oleje, květy a po-
dobně. Po 15 minutách se tupým 
nástrojem odstraňuje změklá kůže, 
nanese vrstva změkčovadla a dále 
se pracuje podobně jako u evro-
pské pedikúry, přidává se zábal, 
masáž. Používají se změkčovadla, 
peelingy, masti, oleje. Na závěr 
pedikér lakuje nehty. Je možno 
provést modeláž pomocí UV gelů, 
cena se počítá za každý nehet a je 
účtována samostatně.

6. Horká pedikúra = aromatera-
pie. Toto ošetření nohou pomocí 
teplých olejů bez použití vody 
provádí pouze školená kosmetička. 

Nehtová modeláž nohou je v Rus-
ku povolena pro specialisty v obo-
ru nehtové modeláže. Nejčastěji se 
zřejmě používá akryl s odůvodně-
ním, že vzhled nehtu se nejvíce 
podobá přírodnímu, ten je po mo-
deláži zpevněný, neláme se, nehet 
a tím i lůžko nehtu jsou chráněny 
od tlaku boty shora.
Profesí podologa se živí převážně 
lékaři dermatologové, ortopedi 
a fyzioterepeuti, kteří se vyškolili 
v Německu. Pokud je podologem 
zdravotní sestra, na odborné zá-
kroky (odstranění bradavic, léčení 
mykóz) odesílá k lékaři. Jednotné 
ucelené odborné vzdělávání v obo-
ru zatím není zavedeno, klasická 
pedikúra je proškolována v kur-
zech, které vedou odborníci s me-
dicínským vzděláním a praxí 
v oboru pedikúra nebo podologie. 

Protože Rusko je obrovská země 
s velkými rozdíly v různých částech 
státu, platí tento model pro jeho 
evropskou část, velká města Dálné-
ho Východu a některé země býva-
lého SSSR – Ukrajinu s poloostro-
vem Krym a Kazachstán. Ceny za 
provedení práce se značně liší, 
v rozsahu tohoto článku není mož-
né se jimi podrobně zabývat. Vždy 
však platí, že nejdražší je podolo-
gické ošetření, nejlevnější pedikú-
ra klasická prováděná neodborní-
kem, ženy mají pedikúru levnější 
než muži. SPA pedikúra je kupodi-
vu často levnější než mokrá 
klasická.

Z iniciativy lékařů – podologů 
vznikl v Sankt-Petěrburgu 1. 6. 
2004 Spolek pedikérů Ruska. Jeho 
cílem bylo vnést řád do tohoto 
oboru na trhu a chránit zájmy pro-
fesionálů. Přesto, že spolek existu-
je již osmým rokem, nemá své we-
bové stránky, v obchodním rejstří-
ku je registrovaný jako velkoob-
chod a zprostředkovávání velko-
obchodu. Členem se může stát 
každý Mistr pedikúry a podolog 
zdarma, sdružuje odborníky z rus-
ky mluvících zemí bývalého SSSR. 
Tyto země zatím nejsou členem FIP 
a není mi nic známo o tom, že by 
se v nejbližší době chystaly o vstup 
oficiálně požádat. Pravidelná set-
kání rusky hovořících pedikérů se 
konají na Krymu, přijíždí tam také 
pozvaní odborníci z ciziny, nejča-
stěji z Německa, vždy probíhá řada 
kvalitních přednášek a workshopů.
Při svém pátrání po současnosti 
pedikúry v rusky mluvících zemích 
jsem došla k závěru, že je stejně 
jako jinde ve světě oborem rychle 
se rozvíjejícím, klade stále větší 
nároky na vzdělávání i manuální 
dovednosti a tím zvyšuje prestiž 
i finanční ohodnocení prováděné 
práce. Díky tomu se obzvlášť obor 
podologie stává lukrativním povo-
láním i pro vysokoškolské profese.

Eliška Kopecká
kopeceli@seznam.cz

PEDIKÚRA A PODOLOGIE V ZEMÍCH BÝVALÉHO SSSR
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Vbočený palec je velmi časté one-
mocnění nohy, při kterém je palec 
v základním kloubu uchýlený smě-
rem ven. Vzniká většinou na pod-
kladě dědičnosti a nošením ne-
vhodné obuvi.

Nejčastější příčinou rozvoje vboče-
ného palce bývá ochabnutí nebo 
méněcennost vazivového a svalo-
vého aparátu, v jehož důsledku 
dochází k poklesu podélné i příčné 
klenby. Vnitřní strana nohy je 
přetížena a tím dojde k přetížení 
palcové strany nohy, ochabnutí 
a uvolnění meziprstních svalů, ro-
taci palce a postupnému rozšiřo-
vání přední části chodidla. Tah 
svalů a šlach následně mění osu 
palce, dochází k otlakům kůže 
i zhrubění kosti.

Variantou onemocnění je juvenilní 
hallux valgus, který postihuje mla-
dé lidi ve věku 10 – 20 let, častěji 
dívky a vyskytuje se oboustranně. 
Bývá také přítomen u revmatic-
kých onemocnění.

Jak hallux valgus vypadá?
Palec je vbočený zevně a kříží 
ostatní prsty. S přibývajícím časem 
vznikají problémy, bolestivost 
narůstá. Na vnitřní straně nohy se 
objevuje zduření. Hallux valgus 
působí obtíže v obuvi a při chůzi. 
V místě zduření se může vytvořit 
zarudlý váček a hrozí jeho zanícení.

Diagnostika vbočeného palce není 
obtížná, onemocnění bývá na 
první pohled viditelné. Přesto je 
třeba provést rentgenový snímek, 
který ukáže stav kloubu a okolních 
kostních struktur.

Léčba vbočeného palce
Hlavním předpokladem prevence 
i léčby vbočeného palce je nošení 
vhodné obuvi. Měla by mít pruž-
nou podrážku, nízký podpatek 
a dostatek prostoru pro prsty. 
Zvláště u dětí hrozí nebezpečí 

vzniku deformit, protože často na 
problémy s obuví neupozorní. 
Rodiče se o tom, že dítě boty tlačí 
nebo jim nevyhovují, mnohdy 
dozví, až pozorují, že dítě při hře 
pokulhává, má nepřirozenou chůzi 
nebo otlaky na chodidlech.

V lehčích případech lze ke vboče-
nému palci přikládat tzv. korektory, 
které udržují palec ve správné po-
loze. Nezbytné bývá chránit místo 
bolestivého zduření, většinou se 
k tomu používají plstěné kroužky 
a jiné chrániče. Velmi často se po-
užívá ortopedická obuv nebo spe-
ciální ortopedické vložky. Tyto 
postupy však nedokáží účinně 
a trvale předejít dalšímu zhoršení 
vady. Dříve nebo později je třeba 
přistoupit k operačnímu řešení. 
Operatér na základě vzhledu posti-
žené končetiny, její funkčnosti, ale 
i věku pacienta zvolí nejvhodnější 
typ operačního postupu.

Základním typem operace je tzv. 
resekční artroplastika, při které se 
odstraní část základního článku 
palce. Tento postup je pojmeno-
ván podle jeho autorů Brandes-
Keller. V některých případech je 

nutné provést protětí (osteotomii) 
1. zánártní kůstky, zúžení základní-
ho kloubu (artrodéza) a zcela výji-
mečně i implantaci náhradního 
kloubu.

Obecně lze říci, že u pacientů do 
50 let věku se provádí operace na 
měkkých tkáních v kombinaci 
s osteotomií, u pacientů vyššího 
věku převažuje resekční artro-
plastika. Podle typu operace se 
také volí typ anestezie, která je 
buď celková nebo spinální.

Po operaci se u mladých lidí prová-
dí sádrová fixace, která je pone-
chána až do úplného zahojení, 
někdy může být k dobré fixaci po-
užit i drát. U starších lidí se ope-
rační rána překryje běžným měk-
kým krytím, vyvazuje se palec 
a noha je uvedena do zvýšené 
polohy.

(redakce)
zdroj: www.lekari-online.cz
foto: www.radiopaedia.org

Vbocený palec (Hallux valgus)ˇ
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KALENDÁŘ AKCÍ NA OBDOBÍ DUBEN - ZÁŘÍ 2012

14. - 15. 4. 2012 PEDIKÚRA/PODIATRIE REFRESH KURZ,
Centrum péče o nohy a tělo, Praha 4, J.Fešar, DiP., www.vasenohy.cz

21. 4. 2012 Kurz SM system II,
Praha 10 - místo bude upřesněno, MUDr. Kateřina Švejdová, k.svejdova@upcmail.cz

24. 4. 2012 Použití UV gelu WILDE PEDIQUE PLUS pro péči o nehty nohou,             
Regenerační studio PATTY, Praha 11, Patricia Herrera, nehtypatty@volny.cz

10. 5. 2012 Použití  UV gelu WILDE PEDIQUE PLUS pro péči o nehty nohou,
Regenerační studio PATTY, Praha 11, Patricia Herrera, nehtypatty@volny.cz

19. 5. 2012 11. volební sjezd ČPS,
Pardubice,  Fešar J., DiP., Hušková H., DiP.,  www.podiatrie.cz

2. 6. 2012 REFLEXNÍ TERAPIE I - pohybový systém našeho těla - jednodenní, 
Centrum péče o nohy a tělo, Praha 4 – Michle,  E. M. Horáková, J. Fešar, DiP. 
www.duhovepoznani.com, www.vasenohy.cz

2. 6. 2012 Podiatrické minimum - vyšetření na podoskopu a systémem PodoCam, 
MEDsport, Hradec Králové, MUDr. Havrda M., DiP., www.medsport.cz

3. 6. 2012 Práce s vložkami Vasyli Medical (Austrálie),
MEDsport, Hradec Králové, MUDr. Havrda M., DiP.,  www.medsport.cz

7. 9. 2012 10. vzdělávání v podiatrii – Ortopedie v podiatrii,
PVA Letňany, Praha 9 – učebna, J. Fešar, DiP., www.vasenohy.cz

7. 9. 2012 Podiatrická soutěž – Nejkrásnější nohy 2012,
PVA Letňany, Praha 9 – p. Kadavá I., Ivana.Kadava@seznam.cz

7. - 8. 9. 2012 World Of Beauty & Spa podzim 2012,
14. ročník veletrhu kosmetiky, kadeřnictví, wellness a spa. PVA Letňany, Praha 9, 
www.beautyexpo.cz

22. - 23. 9. 2012 REFLEXNÍ TERAPIE I  - vnitřní systémy našeho těla,
Rezidence Emmy, Praha 4 - Krč, E. M. Horáková, J. Fešar, DiP., www.duhovepoznani.com, 
www.vasenohy.cz

28. - 30. 9. 2012 10. výroční RELAX víkend,
hotel Jezerka, Seč – Ústupky 4, www.hotel- Jezerka.cz, J.Fešar, DiP., podiatrie@seznam.cz

I
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Firma Coneta uvádí na trh novin-
ku - servisní a čistící set k podolo-
gickému přístroji Podolog Nova 2.

Jedná se o revoluční změnu v pří-
stupu k péči o přístroj a to i v rámci 
záručního a pozáručního servisu. 
Odborným pedikérům a pedikér-
kám je poprvé nabízena možnost 
vlastní, aktivní účasti formou sa-
moobslužné údržby svého podo-
logického přístroje. Klasická 
a osvědčená metoda předpokládá, 
že pedikérka přístroj udržuje a čistí 
dle návodu na obsluhu a údržbu 
a  jednou za rok posílá přístroj na 
průběžnou kontrolu. Záruka na 
přístroj je 24 měsíců.

Ze záruky jsou vyjmuty běžně 
opotřebitelné díly, které jsou vy-
jmenovány v záručním listě a jsou 
stanoveny výrobcem. Nejexpono-
vanější část ručního dílu je unášecí 
a upínací mechanizmus, konkrétně 
unášecí válečky a kleštiny. Tento 
prostor je i při průběžném čištění 
servisním kartáčkem a vrtáčkem 
neustále zanášen prachem z kůže 
a nehtů. Nevyčištěný prach se usa-
zuje v  unášecí komoře, díly se 
opotřebovávají, kleštiny hůře svíra-
jí a dochází k prokluzování frézy při 
práci.

Dá se úspěšně předpokládat, že při 
pečlivé péči o přístroj jsou nároky 
na běžný servis během záruční 
doby minimální. Čistící a servisní 
set Podolog Nova 2 umožňuje pe-
dikérce  rozebrat upínací mecha-
nizmus, dokonale vyčistit jednotli-
vé součásti, vyměnit opotřebené 
díly a hlavně pochopit funkci me-
chanizmu a tím lepší poučenou 
péči o přístroj.

Set obsahuje: 3 ks unášecích 
válečků, kleštiny, montážní klíč, 
zabezpečovací pásku, 2 vatové 
tyčinky.

Celý set i jednotlivé náhradní díly 
je možno zakoupit u firmy Coneta. 
K setu se dodává podrobný návod 
včetně obrázků, instruktážní 
filmový klip lze stáhnout na 
www.coneta.cz, www.coneta.eu 
v části „Ke stažení – Návody 
a pomůcky“.

Je naprosto nezbytné nastudovat 
příručku, případně film a přesně 
dodržovat postup operací. Nejci-
tlivější operací je správné nasazení 
upínacího mechanizmu na unášecí 
hřeben mikromotoru. Nesprávná 
zpětná montáž vede k vážným po-
ruchám na ručním dílu a následné 

hrazené opravě v servisním stře-
disku Coneta.

Možnost vlastního servisu a drob-
ných oprav přístroje přináší nejen 
zvýšení sebevědomí pedikéra, ale 
má i nezanedbatelné ekonomické 
výhody (balení přístroje, poštovné, 
náklady na práci servisního stře-
diska, náklady na vrácení zapůj-
čeného servisního přístroje atd.)

Servisní manipulace s přístrojem, 
čištění, případná výměna opotře-
bovaného dílu (kleštiny, unášecí 
válečky) nemá vliv na garanci 
záruky – 24 měsíců od prodeje.

K nesporným výhodám a před-
nostem Podologu Nova 2 – motor 
ručního dílu i odsávací turbína bez 
uhlíků, nízká hlučnost, minimální 
váha, výborná mobilita přístroje, 
osvědčená spolehlivost – přistu-
puje i možnost samoobslužného 
servisu.

Pracovníci firmy Coneta Vám rádi 
poskytnou další rady a informace.

představuje
aktivní servis Podolog Nova 2

Coneta s.r.o., T. Bati, areál Toma, a.s., bud. 45a, 765 02 Otrokovice
tel.: 577 663 668, fax: 577 663 691, mob.: 603 889 416
e-mail: coneta@coneta.cz, www.coneta.cz, www.coneta.eu



Je to nyní velká móda mezi běžci. 
Existují propagátoři i odpůrci.
 
Jedná se vlastně o “rukavice na 
nohy“. Proto neposkytují žádnou 
podporu noze a nožní klenbě. 
Poskytují pouze ochranu kůži proti 
přímému kontaktu s terénem. 
Proto jako reflexní léčbu pomocí 
chůze či běhu prostřednictvím 
dráždění plosky nohy nerovným 
terénem, chůzí či během v písku či 
jemném štěrku, případně během 
v lese, je lze absolutně doporučit. 
Pro delší chůzi či běh jsou vhodné 
pouze pro minimum lidí. Málokdo 
se narodil s vrozeným ideálně sy-
metrickým postavením nohou, 
kotníků ve vertikální ose, postave-
ním celých dolních končetin beze 
sklonu k typu O či X. Bohužel pro 
99 procent lidí platí to, co již mno-
hé výzkumy na renomovaných uni-
versitách dávno a opakovaně pro-
kázaly. To, že naše nohy díky vroze-
né malé či větší asymetrii nejsou 
vhodné pro chození bez adekvátní 
podpory botou... I malá asymetrie 
v postavení nohy změní reakci sva-
lů lýtka a následně celého těla na 
každý jednotlivý krok.
 
Proč tedy to nadšení běžců 
z těchto minimalistických bot? 
Musíme odlišit dvě stránky věci. 
Vliv svalů nohy a lýtka na celý 
organizmus je nesporný. Nejen 
svalová reakce pánve, nejen změny 
v symetrii a délce dolních konče-
tin. Je to vliv biomechaniky, pro-
priocepce  a senzomotoriky. Každý 
krok díky této nejen svalové reakci 
naše tělo ovlivňuje. Korekce posta-
vení nohy a kotníku, vedení nohy 
při chůzi, může našemu zdraví 
významně pomoci. Čím více a lépe 
však korigujeme, čím více pak ná-
sledně zatěžujeme nohy chůzí 

a během, tím méně povzbuzujeme 
k funkci malé a drobné svaly nohy. 
Ale pozor, nyní mluvíme o krátkých 
svalech nohy a chodidla. Sem patří 
minimálně 28 relativně malých 
svalů na jedné noze. Dle funkce by 
bylo možno mezi ně počítat ještě 
dalších 12-18. A tyto svaly jsou 
správnou podporou kvalitní botou 
a individuálně vytvořenou stélkou 
v ní šetřeny a následně ochabují, 
ztrácí sílu a funkci.

Proto sportovci a zvláště běžci, 
kteří naběhali stovky až tisíce kilo-
metrů, cítí po krátkém používání 
tohoto druhu bot pouze příjemné 
reakce nohou. Svaly, které existo-
valy, ale nefungovaly správně, 
náhle ožívají. To nelze necítit.
Pokud však tito sportovci budou 
používat pouze tento typ bot, 
případně budou běhat přímo bos-
ky, tento pozitivní efekt bude slá-
bnout. Opět naskočí vliv toho, že 
máme pouze dvě nohy, konkrétní 
vrozené, často asymetrické posta-
vení nohou a kotníků a to ovlivňu-
je nejen nohy, ale i tělo. 

Zpět k pětiprstům. Tyto výše uve-
dené aspekty funkce obuvi oprav-
du nemohou splňovat. Přesto se 
jedná o vynikající pomůcku. Jak 
jsem již uvedl, mezi speciální cviče-
ní, která vedou k procvičení více 
svalů nohy, mohou pomoci právě 
pětiprsty. Nikdy však způsobem 
běhu na delší vzdálenosti. Vždy by 
se mělo jednat o kratší výběhy, 
případně pouze procházky v době 
trvání v minutách, nikoliv desít-
kách minut. Souhrn takových pro-
běhnutí však může za den dát su-
mu až 50 minut bez rizika poško-
zení. Rozděleně do minimálně pěti 
intervalů se však o přetížení 
nejedná.

Speciální cvičení na drobné svaly 
nohy, aniž mluvíme o senso-
motorice a propriocepci, existuje 
i v ČR léta. Nejzajímavější přístroj 
předvádí v Hradci Králové MUDr. 
Havrda - PODOGYM. Není to však 
jediná možná pomůcka.

Na závěr bych chtěl zdůraznit: 
noha je prostorový útvar, má svoji 
architektoniku, nohu nelze jen 
odizolovat od kontaktu s povr-
chem, na kterém chodíme či bě-
háme. Je třeba nohu podepřít 
a případně (což je bohužel častější, 
než si myslíme) korigovat vrozené 
či poúrazové asymetrie. Vliv této 
správné podpory není jen na nohu 
samotnou. Na funkci nohy při 
pohybu, při došlapu reagují svaly 
lýtka a následně celé tělo. Na nohu 
má zase vliv stav statiky těla. 
Máme přibližně 233 kostí v těle 
a ty jsou správně funkčně propo-
jeny. Bez udržování jejich souladu 
se však nikdo neobejde. 

Nebudeme li se věnovat i drobným 
svalům nohy, čekají nás negativní 
následky až po opravdu tisících 
kilometrech chůze a běhu, případ-
ně ve stáří. A to je fakt.

                                                         
MUDr. Jiří Marek

PĚTIPRSTY
minimalistická běžecká obuv,
běhání naboso
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Kandidáti do vedení společnosti ČPS
Jaroslav Fešar, DiP.
39 let, diplomovaný podiatr školitel. Absolvoval Střední zdravotnickou školu v Košicích 
v oboru zubní technik a od r. 1993 pracoval jako samostatný technik a školitel v první 
soukromé ortodontické laboratoři v ČR. O rok později absolvoval studium v rámci 
IDVPZ v Brně na specialistu v ortodoncii. Od r. 1997 začal pracovat samostatně v obo-
ru pedikúra se zaměřením na přístrojovou techniku a jako masér. Od r. 1998 2. vice-
prezident a spoluzakladatel Asociace pedikérů ČR a od r. 2002 prezident a spoluzakla-
datel České podiatrické společnosti. Od r. 2003 pracuje jako redaktor a od r. 2008 jako 
šéfredaktor odborného časopisu Podiatrické listy. Od roku 2001 pracuje jako školitel 
v rámci České podiatrické společnosti a od r. 2007 organizuje a vyučuje v rámci rekva-

lifikačních kurzů s akreditací MŠMT ČR. Od r. 2007 zakladatel a organizátor projektu Vzdělávání v podiatrii. V roce 
2000 založil v Praze Centrum péče o nohy a tělo, které se stalo špičkovým pracovištěm v oblasti poskytování podia-
tricko-pedikérských služeb. V rámci ČPS školí a připravuje pro profesi podiatr odborníky z různých oblastí péče o no-
hu, především pedikéry. Od r. 2004 porotce v odborné soutěži Nejkrásnější nohy a od r. 2008 ředitelem soutěže. 
Od roku 2003 organizuje Relaxační víkendy pro členy ČPS. Od r. 2008 reprezentuje ČPS na výstavním stánku v rámci 
kosmetických veletrhů v Praze. Spoluzakladatel projektu udělování certifikace „ČPS doporučuje“.
 

Od vzniku ČPS pracuje na vzdělávání členské základny a šíření osvěty v oblasti péče o nohy formou mediálních 
a tiskových příspěvků. Podílí se na zavedení oficiálního oboru podiatrie a na vytvoření systému, na jehož základě 
bude snaha a iniciativa členů odměněna bonusem v nástavbovém vzdělání. Snaží se o jednotu všech profesí, které 
ČPS sdružuje, bez rozdílu vzdělání a oboru činnosti. Nesouhlasí s rozdělováním společnosti na sekce. Vzhledem ke 
složení členské základny preferuje složení vedení společnosti ze zástupců všech profesních činností.

MUDr. Miroslav Havrda, DiP.
48 let, odborný lékař - neurolog, diplomovaný podiatr školitel, člen ČPS, ČLK, ČLS JEP, 
atestace z neurologie, diplom z myoskeletální medicíny, akupunktury, homeopatie 
a sportovního lékařství. Pracoval na Neurologické klinice v Hradci Králové, od roku 
1994 jako privátní neurolog a jako první lékař u nás jako podiatr. V roce 1998 založil 
Centrum komplexní péči o nohu, které poskytuje komplexní podiatrické služby. Byl 
činný ve výboru Asociace pedikérů České republiky a v roce 2001 spoluzakládal Čes-
kou podiatrickou společnost, kde zastává funkci 1. viceprezidenta. V rámci ČPS vyškolil 
stovky zájemců v základech podiatrie, dále školil práci se silikonovými korektory a špo-
nami, později i využívání různých typů plastických vložek (Formthotics, Schein a Vasy-
li). Založil a pořádal Mezinárodní podiatrická sympozia v Brně, MEDsport sympozium 

v Hradci Králové, školí podiatrii pro fyzioterapeuty v Brně, nyní připravuje podiatrickou výuku pro lékaře v Praze.
 

Po celou dobu práce v ČPS se snaží budovat jednotnou, silnou a erudovanou společnost, která jako první ze zemí 
postsocialistického bloku vstoupila do Mezinárodní podiatrické federace. Stane se odbornou autoritou v ČLS JEP.

Hana Hušková, DiP.
55 let, absolventka obchodní školy. V r. 1981 absolvovala první pedikérský intenzivní 
kurz ve Zlíně, od té doby se výhradně věnuje pedikúře a péči o nohy, postupně rozši-
řuje své vzdělání, vědomosti a dovednosti. V r. 1990 absolvovala v SRN kurz přístro-
jové pedikúry, kterou jako první uvedla v České republice.
Ve spolupráci s firmami pořádá předváděcí akce a přednášky, zúčastňuje se výstav 
doma i v zahraničí, dálkově studuje medicinální pedikúru a podiatrii .V r. 1994 složila 
v SRN zkoušky a získala diplom včetně technického diplomu. Na tomto základě jako 
první v republice přeškoluje klasické pedikérky na přístroje a zároveň se stává i porad-
cem této technologie. Navazuje spolupráci s lékaři a odborníky z různých oborů v ná-
vaznosti na podiatrii nejen zde, ale i na Slovensku. Stále se zdokonaluje ve své profesi, 
zároveň získává vědomosti v oblastech managementu a marketinku. V r. 1996 zakládá 
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Asociaci pedikérů ČR, která jako první zaštitovala zájmy a potřeby pedikérek a pedikérů, stává se její prezidentkou 
a tuto organizaci vede úspěšně do r. 2001. Asociaci pomáhá přetransformovat na nynější Českou podiatrickou spo-
lečnost a předává ji novému vedení s širokou členskou základnou i finančním ziskem. Po svém návratu ze zahraničí 
provozuje opět živnost medicinální pedikúry spojenou s poskytováním podiatrických služeb. V r. 2008 kandiduje do 
ČPS a stává se 2. viceprezidentem. Zde má na starosti především vzdělávání v oborech pedikúra a podiatrie. Spolu-
pracuje s lékaři, věnuje se publikační a přednáškové činnosti, je též individuálním školitelem.
 

Na základě pověření rady naší společnosti jsem po návštěvě Mnichova, kde jsem absolvovala jednání i rozhovory, 
sestavila páteřní plán podiatrického studia pro naši republiku. Vzhledem k tomu, že jsme tímto krokem vlastně na 
začátku všech potřebných změn, rozhodla jsem se opět kandidovat na můj současný post. Pevně věřím, že se mi 
podaří ve spolupráci s ostatními dotáhnout systém kvalitního diplomovaného studia do konce ke spokojenosti všech, 
kteří pracují v oboru pedikúra, i těch, kteří chtějí dosáhnout uznaného diplomu v oboru podiatrie.

MUDr. Vladimír Holoubek, DiP. 
58 let, odborný lékař - ortoped, rehabilitační lékař, lékař sportovní medicíny, diplomo-
vaný podiatr školitel, člen ČPS, ČLK, ČLS JEP, atestace I. st. ortopedie, nadstavbová 
atestace FBLR - kurzy sonografie pohyb aparátu, kurzy laser terapie, myoskeletální 
medicíny, aj.
Od r.  1979 - 1993 ortop. klinika sv. Anna v Brně, od r. 1993 dosud soukromý lékař 
provozující tři centra rehabilitační, jedno centrum Footstudio zaměřené na podiatrii, 
přednáší problematiku podiatrie v rámci podiatrické, ortopedické, rehabilitační, rev-
matologické společnosti, aktivní účast v rámci výzkumu Kontakt a Eureka pod MŠMT 
ČR se zaměřením na výzkum a vývoj ortopedických stélek a obuvi.

Halina Mičková, DiP.
59 let, diplomovaný podiatr školitel, pedikérka, manikérka, člen ČPS, SONS. Dosažené 
vzdělání: Škola zdravotně hygienických služeb - Gottwaldov, všechny certifikované 
zkoušky a kurzy z podiatrie, 40 let praxe v pedikúře a manikúře, privátní praxe od 
r. 1990, od r. 1998 člen Asociace pedikérů ČR, v ČPS od r. 2001 člen dozorčí rady, ex-
terní učitel Obchodní akademie Třinec, celoživotní privátní praxe ve vlastním soukro-
mém podiatricko-pedikérském centru v Třinci.
 

Věřím, že svými zkušenostmi, znalostmi a praxí napomohu ČPS a členům v odbornosti 
pedikúry a podiatrie.

MUDr. Jiří Marek
55 let, atestace 1. stupně v oboru Všeobecné lékařství, atestace 2. stupně v oboru  
Všeobecné lékařství. Od r. 1994 pracuje jako soukromý praktický lékař. Od r. 1995 
pracuje převážně v oboru rehabilitační léčby. Absolvoval kursy akupunktury, kurzy 
Dornovy metody, kursy a refresh kurzy akupunktury (v ČR, v Německu a ve Francii), 
kurzy a refresh kurzy myoskeletální medicíny (v ČR, v Německu a korejské kurzy ve 
Francii), kurzy Jógy, kurz metody M. Feldenkraise, lékařské poznávací kurzy Shiatsu, 
Pilates, thajských masáží, kurs aromaterapie. Od r. 2008 do  r. 2011 pracoval převážně 
v Německu, částečně jako samostatně pracující lékař - rehabilitační lékař v Ortho-
pädie- GmbH a částečně jako lékař při Fittness Dr. Wolff, později jako praktický lékař, 

rehabilitační lékař a akupunkturista. Od r. 2012 je opět trvale v ČR, pracuje v Brně a Praze. Věnuje se i nadále 
praktickému lékařství, z 90 procent ale léčbě pohybového aparátu. Jeho krédo je přesná diagnostika, cílená léčba, 
aktivní prevence včetně spolupráce pacienta - klienta. Vede léčebné kolektivní cvičení a kroužek běhu ve „Škorpilo-
vě běžecké škole“. 
 

V ČPS je můj cíl zlepšit prestiž a kvalitu ČPS a jejích členů. Podiatrické vzdělání by mělo být dle mého názoru ade-
kvátní specializovanému středoškolskému, tedy buď přímo středoškolské podiatrické, či jako tzv. „další podiatrické“ 
vzdělání pro absolventy střední školy s maturitou. Myslím si, že práce současného vedení ČPS, jehož jsem součástí, 
tímto směrem vede. 



MUDr. Marie Součková, DiP.
58 let, odborný lékař - ortoped, diplomovaný podiatr školitel, člen ČPS, ČLK, ČLS JEP. 
Dosažené vzdělání: VŠ, atestace v ortopedii I a II stupně, atestace z veřejného zdra-
votnictví, certifikovaná státní zkouška z lymfologie, sonografie, certifikovaný kurz 
z fyzikální terapie, metodologie v rehabilitaci a certif. zkouška z myoskeletální medicí-
ny, dále v ortotice a protetice.
Zastávané pozice: 35 let lékařské praxe, z toho privátní praxe 11 let - velká praxe: orto-
pedicko-rehabilitačně relaxační centrum v Ústí n. Labem, primář ortopedického odd. 
v Ústí n. Labem, ministryně MZ ČR v letech 2002 - 2004, vysokoškolský učitel IPVZ 
Praha 2004 - 2006, t. č. primářka Léčebné lázně Jáchymov a.s., kde se mi podařilo 
otevřít komplexní podiatricko-podologické pracoviště, první v lázních ČR.
 

Věřím, že svými zkušenostmi, kontakty a svojí činností napomohu zdárnému rozvoji ČPS.

Eliška Kopecká
43 let, vystudovala střední zdravotnickou školu a 20 let pracovala ve zdravotnických 
zařízeních. V roce 2009 absolvovala kurz pedikúry včetně nehtové modeláže a nyní 
třetím rokem pracuje jako OSVČ v oboru pedikúra. Od r. 2010 členem ČPS, absolvo-
vala přeškolení na přístrojovou pedikúru a dále se vzdělává.
 

Moje vize – ucelené vzdělávání odborníků v oboru, stanovení kompetencí podle vzdě-
lání, definice oboru podiatr v zákoně, registrace zaměstnání oboru podiatr v České 
republice, podpora spolupráce podiatr – lékař v praxi, rozvíjení povědomí o oboru 
podiatrie a šíření dobrého jména ČPS, aktivně se podílet na rozvoji společnosti a oboru 
pedikúra a podiatrie.

Bc. Monika Kadeřábková
43 let, praxe 3 roky v oboru podiatrie, absolventka Vysoké školy zdravotnictva a soci-
álnej práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava, obor: Sociální práce; studijní program: sociální 
práce – edukátor pro klienty s Diabetes mellitus (DM). V současné době pokračuje ve 
studiu k získání titulu Mgr. Od roku 2010 podiatr I. stupně. Od roku 2010 ve výkonné 
radě občanského sdružení DIAKTIV (aktivity diabetiků – pro aktivní život s diabetem), 
které se snaží o vzdělávání této cílové skupiny na pořádaných edukačních pobytech 
v rámci odborných seminářů.

Ivana Kamencová
46 let, členem ČPS je od roku 2003. Pedikúře se věnuje od roku 1996, kdy pracovala 
jako pečovatelka v Jilemnici. Od té doby pracovala v této profesi v Kosmetickém ústa-
vu v Praze a spolupracovala s Pečovatelskou službou v Praze 1 v terénu. Otevřela sa-
lon v Karlových Varech, nyní má provozovnu v Kraslicích. Nadále navštěvuje Domovy 
pro seniory. Provozuje pedikúru mokrou i přístrojovou a využívá při práci i poznatky 
z alternativní medicíny. Absolvovala řadu odborných kurzů (reflexní terapie a škola 
u Patakyových a u Monády, manikúra, modeláž, apod.) Navštěvuje kurzy vypsané ČPS. 
V současnosti  je podiatr II. stupně. Pořádá přednášky pro seniory a rodiče dětí. 
Publikuje články v Podiatrických listech a jiných periodikách. Na základě poznatků 
z praxe pracuje od r. 2010 na projektu prevence zdraví pro děti. Vítkův chodník již v PL 
představila a dále na programu pracuje. 

 

Podporuji vzdělávání v podiatrii, které již hodně změnilo náhled lidí na pedikúru a z nás učinilo větší odborníky. 
Chtěla bych, aby členové mohli využít nabitých vědomostí nejen u dospělých, ale začít se zaměřovat i na prevenci 
zdravých nohou u dětí. 
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Díky evoluci se z lidské nohy stal 
malý zázrak přírody. Malá plocha 
plosky nohy bez problémů udrží 
desítky i stovku kilogramů lidské 
váhy, zajistí bezchybnou stabilitu 
i dvoumetrovému tělu, nepoškodí 
se při odrazu i doskoku, kdy na ni 
působí ohromné síly odpovídající 
téměř tisíci kilogramů. Toto vše-
chno však funguje pouze tehdy, 
máme-li zachovanou dynamiku 
nohy a celé dolní končetiny. 
Špatně fungující noha se může 
stát příčinou mnoha jiných bo-
lestivých problémů, od kolenních 
a kyčelních kloubů až po páteř. 
Ale je to mu i naopak, že proble-
matika ve vyšších etážích našeho 
těla se zobrazí na naší noze jako 
důsledek „vzdálených“ přetížení.

Výčet je dlouhý, počínaje plocho-
nožím, halluxy (vbočenými palci), 
kladívkovými či drápovitými prsty, 
vbočenou patou, ale neopomene-
me ani ostruhu patní (calcar calca-
nei) a nestabilitu v oblasti kotníků, 
bolesti Achillovy šlachy a mnoho 
dalších.

Pokud chodíme pravidelně na pe-
dikúru, pak je často první naše 
pedikérka /pedikér, kteří by nás 
měli na problémy upozornit. Může 
se jednat o otlaky, které máme na 
noze, špatné postavení palce 
a prstů nohy a další.

Často jsme upozorněni na to, že 
s naší nohou není něco v pořádku 
terapeutem, kterého jsme navští-
vili s jinými bolestmi, než jsou naše 
nohy.

S jakými problémy nohou se nej-
častěji setkáváme?

Kdo si první všimne, že s naší 
nohou není „něco v pořádku“?

Kdy si všimneme my sami?

Jaké máme možnosti tyto změny 
řešit?

Převážně až tehdy, kdy nás začnou 
nohy bolet. A může to být otlak na 
noze, který ale nevzniká sám o so-
bě, ale špatným používáním naší 
nohy. Nebo když si po delší době 
obujeme boty, které jsme dlouho 
nenosili a které padly jak „ulité“ 
a najednou nám nepasují. 
Všimneme si změn ve tvaru nohou 
nebo třeba otisku nohy v písku.

Možností máme vícero. Pokud 
trpíme bolestí, měli bychom 
navštívit odborníka. Jedná se buď 
o podiatra, ortopeda nebo fyzio-
terapeuta. Návštěva lékaře je důle-
žitá především kvůli stanovení 
správné diagnózy. Od té se poté 
odvíjí i volba terapie. Jedním 
z účinných přístupů je Aktivní 
fyzioterapie. Ta pomáhá napravit 
to, co jsme si často nevědomě 
nekoordinovaným pohybem sami 
způsobili. Základem této nápravy 
je navedení a zafixování správného 
pohybu.
Bohužel aktivní terapie nemůže 
vždy již vzniklé změny napravit. 
V extrémních případech, kdy 

dlouhodobým přetížením došlo ke 
změně tvaru a funkce struktur, je 
nutný chirurgických zákrok. Ale 
i zde má Aktivní fyzioterapie své 
místo, ve smyslu následné reha-
bilitace a péče po zákroku.

Cílem Aktivní fyzioterapie není jen 
odstranění bolesti, ale podpora 
vrozené funkce nohy a jejího po-
užívání. Aktivní fyzioterapie staví 
na třech základních pilířích -  cíle-
ném plánu terapie, vlastní aktivní 
terapii a aktivním zapojení klienta 
do procesu terapie.

• Plán terapie
Objektivní zhodnocení stavu pohy-
bového aparátu a subjektivní cíle, 
potřeby a možnosti pacienta/ 
klienta jsou výchozí pro postavení 
plánu pohybové terapie.

• Aktivní terapie
Pro terapii je charakteristický 
celostní pohled, který respektuje 
geniální konstrukci lidského těla 
a individualitu každého jedince:
- nový náhled na tělo z pohledu 
  pohybové inteligence a přiroze-
  ného pohybu

Co je to Aktivní fyzioterapie?

AKTIVNÍ FYZIOTERAPIE
v řešení problematiky nohy

AKTIVNÍ FYZIOTERAPIE
v řešení problematiky nohy
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Obrázek: Otisk chodidla

PLOCHÉ CHODIDLO ZDRAVÉ
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- aktivní zapojení klienta do vlastní tera-
  pie, který přebírá zodpovědnost sám 
  za sebe
- „přijít na kloub“ tomu, odkud problém 
  vychází - a tím řešit jeho příčinu a ne 
  jen důsledky
- procítění, vnímání a uvědomění si své-
  ho těla je předpoklad pro učení se 3D 
  pohybu
- učení se koordinovanému a „vymazá-
  ní“ nekoordinovaného pohybu (silné 
  a slabé stránky vlastního pohybu, mo-
  bilita a svalová síla)
- propracování hlubokých svalů, vazivo-
  vého aparátu, fascií (zlepšení elasticity 
  tkání) pasivním i aktivním pohybem
- integrace osvojených koordinovaných 
  pohybů do všednodenních, praco-
  vních, eventuálně sportovních činností 
  – jako nejdůležitější prvek na cestě 
  k úspěchu

• Aktivní zapojení pacienta
Účinnost terapie se vždy odvíjí od míry 
aktivního zapojení pacienta do procesu 
terapie.

Pochopení anatomické funkce, toho jak 
pohyb správně „funguje“, kde děláme 
chyby a proč k bolestem a změnám 
dochází, jsou důležité pro to, abychom 
se vědomě a aktivně do terapie zapojili. 
Odměnou nám bude, že pohyby, které 
v rámci terapie a našeho cvičení prová-
díme, se zautomatizují a stanou se sou-
částí našeho každodenního aktivního 
pohybu, jako je např. chůze - archaický 
pohybový vzor, ale i správné sezení 
u počítače, nebo třeba držení rovnová-
hy při jízdě tramvají.

Jedním z míst, kde se aktivnímu přístu-
pu věnujeme, je centrum rehabilitace 
a prevence FYZIO Aktiv na Praze 3. Tým 
fyzioterapeutů v čele s Lenkou Kazma-
rovou, učitelkou konceptu Spiraldyna-
mik®, využívá vlastní přístup terapie 
založené na pohybové inteligenci a 3D 
pohybu.

Více informací najdete na 
www.fyzioaktiv.cz.

Lenka Kazmarová

Kde se můžete s aktivním přístupem 
setkat?



Název tohoto onemocnění odka-
zuje (v němčině) na povolání krej-
čího a jeho typický způsob sezení 
při práci, který byl praktikován až 
do 18. století. Krejčí přitom seděl 
u šití na stole se zkříženýma noha-
ma, v takzvaném krejčovském 
sedu (viz obr. 1). Nohy se opíraly 
o vnější okraj a byly zde vystaveny 
neustálému zatížení.
Proč seděl právě tak? V krejčovské 
dílně byl často nedostatek místa. 
Krejčí tak mohl na malém stole 
s vyzutýma zkříženýma nohama 
využít malé niky přímo u okna, 
především u jemného šití. Další 
výhodou bylo, že zpracovávané 
látky neležely na podlaze a kusy 
látek, které odpadly, zůstaly ležet 
na čistém stole. Poloha na stole 
dále usnadňovala práci s těžkými 
látkami.

Pomocníci krejčího měli své místo 
uprostřed stolu nebo u sousední 
stěny a nepřekáželi tak krejčímu 
při jeho práci. 
S vynalezením šicího stroje přibliž-
ně kolem roku 1830 toto pomocné 
povolání vymizelo. Jen občas bylo 

potřeba podavačů.
Dnes je krejčí spíše exotické řeme-
slo; polštářky, které jsou po něm 
pojmenovány, však vidíme mno-
hem častěji.

U vybočeného malíku se jedná 
o bolestivou kostní laterální promi-
nenci (vyboulení) na hlavici V. me-
tatarzu (nártní hlavici) s roztaže-
ním kosti zánártní u stávající příčně 
ploché nohy (viz obr. 2). Stejně 
jako u onemocnění hallux vagus 
dochází ke zbytnění bříška malíku.
Synonymní názvy jsou například 
„Taylor´s bunion“, „zbytnělý malík“ 
nebo „bunionette“.

Nejčastější příčinou jsou vadné 
postavení příčně ploché nohy (po-
kles přední příčné klenby), adi-
positas, zánětlivá onemocnění, 
například revmatoidní artritida, 
psoriasis arthritis (zánět kloubů 
v důsledku lupénky), podagra 
(dna), osteomyelitis (zánět kostní 
dřeně se zánětem kosti (ostitis) 
a okostice (periostitis).
Jako příčina dále přicházejí v úva-
hu příliš velká vrozená hlavice V. 
nártní kosti nebo zvýšené zkřivení 
V. nártní kosti.

Na základě těchto příčin může 
často docházet k insuficienci sval-
stva nohy i vazů, a tím také k funk-
čním poškozením kloubů nohy. V. 
nártní kost přitom vybočuje do 
strany, z čehož vyplývá její vadné 
postavení. Dále se zde vyskytuje 
kostní laterální vyboulení na hlavici 
V. metatarzu. V. prst vybočuje 
ke středu směrem k sousednímu 
prstu. Toto vadné postavení se 
označuje jako „digitus quintus 
varus“. V interdigitálním prostoru 
IV. a V. prstu se často vytváří otlaky 
nebo kuří oka. Mezi IV. a V. nártní 

 

Klinický obraz

kostí dochází ke zvětšení inter-
metatarzálního úhlu IV a V. 
Na zdravé noze činí tento úhel 
přibližně pět až osm stupňů. 
U vybočeného malíku se úhel 
zvětšuje na deset stupňů a více.

Vybočený malík často vzniká obou-
stranně. Ženy jsou tímto onemoc-
něním postiženy častěji než muži. 
Bolesti se vyskytují zejména na 
hlavici V. nártní kosti a na vnějším 
okraji nohy při nošení pevné nebo 
úzké obuvi. Nošením bot na pod-
patcích, u žen více než čtyři centi-
metry, u mužů více než tři centi-
metry vysokých, dochází k výraz-
nému zvýšení tlaku. Výsledkem 
jsou bolestivé otlačené mozoly, 
dráždění mazových váčků a tvorba 
kuřích ok. Na hlavici V. nártní kosti 
se objevuje typické zarudnutí 
a otok (viz obr. 3).
Kromě toho může v tak zvaném 
krejčovském sedu docházet k zesí-
lení bolestí. 

Diagnosticky je nejprve nutné pro-
vést důkladnou anamnézu ve 
vztahu ke stávajícímu primárnímu 
onemocnění. Při inspekci a palpaci 
je dobře viditelné vyboulení kostí 
na hlavici V. nártní kosti a většinou 
také zploštění přední příčné klenby 
nohy. Na rentgenovém snímku se 
objevuje odchylka hlavice V. nártní 
kosti do strany, se zvětšením úhlu 
mezi IV. a V. nártní kostí (viz obr. 4 
a, b a 5).

 

Klinické symptomy

Vybočený malík
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Zatímco haluxu na palci u nohy si každý hned 
všimne, působí takzvaný vybočený malík spíše 
nenápadně. Ortopedka Dr. Renate Wolansky nám 
toto bolestivé vyboulení na malíčku přiblíží.

1   Typický krejčovský sed se zkří-
ženýma nohama (kresba: Heinrich 
Bemben, Neuss).

2   Obě přední části nohy vykazují 
oboustranně vybočené malíky se 
zarudnutím a otokem na hlavici 
V. metatarzu. Příčně plochá noha 
a vbočený palec oboustranně.



nártní kosti s posunutím hlavice do 
mediálu a zafixováním pomocí 
Kirschnerova drátu nebo šroubu. 
Při metodě podle Scarfa, Ludloff 
osteotomie, dojde k přestavbě V. 
nártní kosti v oblasti holeně s fixací 
pomocí drátu, destičky nebo šrou-
bu. Zbývající přesah kosti se od-
straní.

Po operaci je zpravidla po dobu 
čtyř až šesti týdnů indikována od-
lehčovací bota pro přední část 
nohy. Jen výjimečně je potřebné 
odlehčování pro čtyři až šest týdnů 
pomocí francouzských holí.

Čtyři týdny po operaci by se měl 
vyhotovit kontrolní rentgenový 
snímek. Odstranění Kirschnerova 
drátu se provádí s minimálním 
řezem pokožky v lokální anestezii. 
Pozdější odstranění šroubů větši-
nou není nutné.

Nejlepší profylaxí proti vybočené-
mu malíku jsou pohodlné a dosta-
tečně volné kožené boty a včasná 
péče o příčně plochou nohu.

Adresa autorky: 
Dr. Renate Wolansky

Luisenstrasse 26
06618 Naumburg
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Terapie
Na prvním místě je uvolnění tlaku 
na vybočený malík. Pro terapii 
příčně ploché nohy se předepisují 
ortopedické vložky na míru s retro-
kapitálním srdíčkem (položeným za 
hlavicí nártní kosti). Předpokladem 
jsou široké, dostatečné velké a po-
hodlné boty z měkké kůže. 
Uvolnění tlaku slouží rovněž místní 
vypolstrování v obuvi. Ortopedické 
úpravy obuvi usnadňují pohyb 
nohy. Dále lze doporučit analgetika 
(prostředky proti bolesti), antiflo-
gistika (prostředky snižující zánět-
livost) a dále kryoterapii a šetření 
nohy v akutní fázi mírnění bolesti 
a zánětu. Masáže nohou a koupele 
s přísadami přispívají k prokrvení. 
Každodenní domácí cvičení přináší 
posílení svalstva nohou.

Posilovat by se měly tyto svaly 
malíku:
- musculus flexor digiti minimi 
  brevis (krátký ohýbač malíku),
- musculus abductor digiti minimi 
  (odtahovač malíku),
- musculus opponens digiti minimi 
  (oponující sval malíku).

Při přetrvávajících nebo narůsta-
jících potížích i navzdory intenzivní 
konzervativní terapii přichází do 
úvahy operační terapie.

Používají se přitom různé operační 
metody, jejich volba pak závisí na 
míře vadného postavení. Nejčastěji 
se provádí tak zvaná Chevron 
osteotomie V. nártní kosti. Nejdří-
ve se odstraní laterálně na hlavici 
V. nártní kosti kostní vyboulení. Při 
této korektuře se pak provede pro-
tětí kosti ve tvaru V na hlavici V. 

4 a, b   Vybočené malíky oboustranně: Rentgenové snímky obou nohou 
ukazují zvětšení intermetatarzálního úhlu IV a V nad běžnou míru, vpravo 
15 stupňů a vlevo 14 stupňů.

5   Vybočený malík levé nohy: 
Digitus quintus varus a zvětšení 
úhlu mezi IV. a V. nártní kostí.

3   Vybočený malík levé nohy: 
Výrazně vidět je vyboulení s otla-
kem a hyperkeratózou na hlavici V. 
nártní kosti.



Souhrnně se plísňovým onemoc-
něním kůže latinsky říká tinea 
a my se nyní zaměříme na některá 
z těch, která se objevují na rukách 
a nohách. Plísňové onemocnění 
nohou – tinea pedum – má čtyři 
základní formy: meziprstní, šupi-
natou, hyperkeratotickou (s vrstva-
mi rohoviny na ploskách, tedy na 
chodidlech) a dyshidrotickou (s pu-
chýřky). Plíseň na chodidlech no-
hou bývá staršími pacienty často 
přehlížena, protože ji považují za 
suchou a mozolnatou kůži. 

Narušení kožního povrchu však 
představuje vstupní bránu pro 
bakteriální infekci. K ověření plí-
sňového původu se seškrabávají 
šupiny z okraje ložiska k mikro-
skopickému a kultivačnímu vyše-
tření. 

Nezbytným předpokladem však je, 
aby ložisko plísně nebylo několik 
týdnů ošetřováno antimykotickými 
léky. Nejčastějším původcem býva-
jí mikroskopické houby napadající 
rohovějící vrstvy pokožky, nehty či 
vlasy (jeden z druhů se česky jme-
nuje chlupobejl), či různé druhy 
kvasinek. 

Léčba mykóz kůže nohou je v prvé 
řadě zevní. K dispozici je paleta 
antimykotických zevních léků, 
přičemž mnoho z nich je volně 
prodejných, bez lékařského před-
pisu. Tyto látky působí jak na der-
matofyty (houby), tak na kvasinky. 
Roztoky a spreje se aplikují do 
meziprstí, masti a krémy na cho-
didla. U hyperkeratotických forem 
je potřeba také léčba keratolytická, 
k odstranění nánosů rohoviny 
5–10%  salicylová vazelína. Neod-

povídá-li plíseň na zevní léčbu, 
nezbývá než se pokusit o krátko-
dobou kúru vnitřní.

Podaří-li se plíseň nohou vyléčit, 
je nutno počítat s vysokou náchyl-
ností k recidivám, takže musí ply-
nule navázat prevence: vzdušná 
obuv, bavlněné ponožky, případně 
prostředky proti pocení, pravidel-
ná dezinfekce obuvi 1x týdně anti-
mykotickým sprejem. U často reci-
divujících mykóz nohou se vyplatí 
dvakrát týdně promazat kůži cho-
didel i prstů některým z volně 
prodejných antimykotických 
krémů. 
 

Onychomykóza (plísňové onemoc-
nění nehtů) většinou plynule nava-
zuje na mykózu kůže nohou. Z bří-
šek prstů se rozšíří i na pokožku 
nehtového lůžka a postupuje dále 
pod nehtovou ploténkou.

Plíseň nehtů

Rozeznáváme několik klinických 
forem, nejčastější je distálně-late-
rální subunguální typ, který začíná 
od volného okraje nehtu, zpravidla 
nadzvednutím růžku, a šíří se pod 
nehtem směrem k zadnímu nehto-
vému valu. 

S proximálním subunguálním ty-
pem se setkáváme především 
u pacientů s poruchou imunitního 
systému. Na rozdíl od předešlého 
začíná pod zadním nehtovým va-
lem, který bývá zarudlý a bolestivý. 
Bílá superficiální onychomykóza je 
jediný typ plísňového onemocnění 
nehtů, který se drží na horní ploše 
nehtu, a také jediný, který spole-
hlivě zabírá na lokální léčbu. Pozná 
se podle toho, že bílé šupiny na 
povrchu nehtu lze odškrábat a pod 
nimi je normální růžově prosvítající 
nehtová ploténka. Nejtěžším stup-
něm onychomykózy je totální 
dystrofická onychomykóza, při níž 
je celý nehet silně ztluštělý, defor-

Plísně
Blíží se léto, čas veder a otevřených sandálů, 
koupání a výletů. Řada lidí teprve nyní začíná 
věnovat pozornost změnám na nehtech nohou, 
ztvrdlé kůži či svědění v meziprstí. To vše mo-
hou být příznaky mykózy nohou.
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nohou a nehtů



movaný a rozpadá se. V tomto 
stadiu bývá poškozena i zárodečná 
tkáň nehtu, takže nehet už zpra-
vidla nelze úplně vyléčit. 

Plísňové onemocnění nehtů nohou 
však zdaleka není jen kosmetickým 
problémem, jak bývá někdy baga-
telizováno u běžné populace. 
U diabetiků či u pacientů s tepen-
nými uzávěry na dolních končeti-
nách představuje vážné riziko. 
Ztluštělé a deformované nehty 
s ostrými rohy a hranami mohou 
způsobit na okolní kůži rány a tla-
kové vředy, ze kterých se může 
vyvinout sněť. 

Téměř vždy je třeba nasadit léky 
v tabletách, protože u pokročilé 
nehtové plísně nohou nemá zevní 
léčba prakticky žádnou šanci na 
úspěch. Postiženi často bývají 
starší lidé s přidruženými choro-
bami, kteří užívají množství léků. 
Riziko poškození jater u moderních 
antimykotik je sice často přeceňo-
váno – ve skutečnosti u nejtoxi-
čtějšího z nich, ketokonazolu, je 
četnost toxických hepatitid (zánět 
jater) obdobná jako například 
u antibiotik, u terbinafinu a itrako-
nazolu pak odpovídá četnosti 
těchto onemocnění například po 
paracetamolu a ibuprofenu – 
přesto tu však riziko je. 

Dalším rizikem podávání léků 
k léčbě plísní nehtů nohou je 
vzájemné působení léčiv v orga-
nismu (lékové interakce) a lékové 
alergie. Proto je potřeba indikaci 
tabletové léčby dobře zvážit, pře-
devším ověřit, zda skutečně jde 
o mykózu. Vyšetření pohledem 
rozhodně nestačí, neboť existují 
choroby nehtů, které klinický 
obraz onychomykózy zdařile napo-
dobují (například lupénka, červený 
plochý lišej, deformace vlivem sta-
rých zranění, druhotné změny 
nehtů při artróze drobných kloubů 
prstů nohou, poruchy růstu nehtů 
způsobené nedostatečným pro-
krvením nebo vlivem některých 
léků, změny nehtů při nemocech 
žláz s vnitřní sekrecí, poškození 
nehtů mycími a kosmetickými 

Nejde jen o krásu 

prostředky, vrozené a dědičné 
deformity nehtů). 
 

 

K vyšetření se odebírají šupiny z co 
největší hloubky nehtu. Pod drob-
nohledem se příčina prokáže po-
měrně spolehlivě – asi v 80 pro-
centech. Kultivační záchytnost je 
podstatně slabší, kolem 45–50 
procent. Přesto je třeba se vždy 
o ni pokusit, neboť povaha vykulti-
vované plísně pomůže stanovit 
optimální léčebný plán – zda spo-
léhat více na tablety, nebo se sou-
středit na zevní ošetřování. Léčba 
onychomykózy na nohou je totiž 
vždy dlouhodobá – 9 až 12 měsíců 
– a u starších osob musí být téměř 
vždy kombinovaná. Kombinovanou 
léčbou se rozumí počáteční table-
tová kúra (terbinafin, itrakonazol či 
flukonazol) doplněná zevní aplikací 
protiplísňového roztoku či laku, 
případně chemickou ablací posti-
žené části nehtů.

Jedná se o snesení nehtu pomocí 
40% močoviny, což je nekrvavý 
zákrok, při němž nevzniká otevře-
ná rána, pro pacienta je bezbolest-
ný a na rozdíl od chirurgického 
snesení ho lze bez problémů opa-
kovat. Osvědčuje se i u nemykotic-
kých onemocnění spojených se 
ztluštěním či bolestivou deformací 
nehtů. I po vyléčení onychomykózy 
je nutné dbát na prevenci. Opatře-
ní jsou stejná jako u plísně nohou, 

Optimální léčebný plán

je možné je doplnit aplikací anti-
mykotického nehtového laku 
dvakrát měsíčně. 
  
Plísním a infekcím nohou můžeme 
předejít. Nechoďte bosi, zvláště na 
veřejných místech jako jsou sprchy, 
záchody apod. Občas si vydezinfi-
kujte nohy i obuv. Během léčby 
infekcí nechoďte na plovárny, do 
saun ani solárií. Po návratu z bazé-
nu si dejte nohy na 10 minut do 
vody s rozpuštěným hyperman-
ganem nebo do octové vody. 
Hypermangan i ocet ničí kvasinky 
a plísně. Nepůjčujte si obuv na 
sport a vždy noste svoji. Doma si 
vyčleňte svůj vlastní ručník na 
nohy, a pokud je to možné, i svou 
podložku pod nohy. 

MUDr. Magdalena Skořepová, CSc.
Dermatovenerologická klinika 1. LF 

UK a V FN Praha
Zdroj: www.zdn.cz
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Plísňové infekce na nehtech u nohou způsobují potíže téměř čtvrtině dospělé populace. 
Na trh nyní přichází novinka v podobě patentovaného séra Mycoexpert, které poskytuje 
komplexní a klinicky ověřenou účinnou léčbu lehké a středně těžké nehtové mykózy.

Mezi nejběžnější onemocnění nohou patří plísňové infekce (onychomykóza). Počet lidí s tímto 
problémem stále narůstá. Infekce zasahuje nehet od jeho okraje až po lůžko a způsobuje změny 
v zabarvení nehtu, jeho třepení a zeslabení, nehet také ztrácí svůj původní lesk. Infekce nehtů 
bývá mnohdy i bolestivá a může dokonce omezovat v pohybu. Nesmíme opomenout ani 
estetickou stránku, která nutí pacienty toto onemocnění skrývat a tím velmi často trpí i jejich 
sebevědomí a společenský život.

Mykóza nehtů je přenosné onemocnění, kterým se můžeme nejčastěji nakazit v prostorách, kde 
lidé chodí bosi, jako jsou bazény, sauny, šatny. Pokud se infekce neléčí, může způsobit ztrátu 
nehtu či rozšíření na další nehty.

Mycoexpert je patentované sérum, které léčí infekce způsobené plísněmi a bakteriemi na 
nehtech nohou i rukou. Zároveň také zlepšuje odolnost nehtu a brání tak návratu nemoci. Při 
laboratorních testech se ukázalo, že Mycoexpert dokáže účinně odstranit plísňové infekce již po 
měsíční léčbě a 90% plísní bylo zahubeno dokonce za pouhých osm dní. 

 

• Představuje komplexní a doporučený postup pro léčbu lehké a středně těžké plísně nehtů. 
Balení obsahuje patentované sérum, praktický štětečkový aplikátor, který zaručí přesné              
a důkladné nanesení na postižené místo a 10 pilníčku na jedno použití. Pravidelné opilování 
postiženého nehtu je nedílnou součástí správného postupu léčby. Pro sledování léčby navíc 
balení obsahuje informační letáček s tabulkou pro zaznamenávání aplikací a opilování.
 

• Jeho účinnost byla prokázána klinickými studiemi a je doporučen Českou podiatrickou 
společností jako vynikající prostředek k léčbě plísňového onemocnění nehtů.
 

• Je vhodný pro dospělé, děti od 4 let a i pro diabetiky.

 

V čem je Mycoexpert jedinečný?

Jak se účinně zbavit plísňové infekce?

1. Aplikujte Mycoexpert dvakrát denně po dobu 4 týdnů. Nechte vždy 2 minuty zaschnout.

2. Každý týden opatrně opilujte postižená místa.

3. Dále aplikujte jednou denně, dokud nehet nezíská svůj obvyklý vzhled.

Mycoexpert - účinná a komplexní zbraň v boji s plísní nehtů

Mycoexpert - účinné a komplexní řešení pro boj s plísní nehtů
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Mycoexpert, zdravotnický prostředek, je k dostání v běžné síti lékáren za doporučenou cenu 299 Kč.



Poprvé popsal onemocnění amyo-
trofní laterální skleróza (ALS) roku 
1874 francouzský neurolog Jean 
Martin Charcot. Synonymním náz-
vem jsou také „myotrofická late-
rální skleróza“, „Charcotova choro-
ba“, „Charcots´disease“, „Moto 
Neuron Disease“, nebo „Lou Geh-
ringův syndrom“. 
Onemocnění ALS představuje 
rychle postupující degenerativní 
poškození centrálního nervového 
systému (CNS, mozek a mícha). 
U onemocnění ALS rozlišujeme tři 
formy: sporadickou formu (ojedi-
něle se vyskytující nejčastější for-
ma), familiérní formu (častý rodin-
ný výskyt jako vzácná forma) 
a endemickou formu (vyšší počet 
postižených v určitých oblastech).

Motorickou část nervových buněk 
a kosterní svalstvo je třeba pova-
žovat za komplex. U onemocnění 
ALS dochází k nevratným lézím 
(poškozením) nebo k degeneraci 
motoneuronů. To jsou nervové 
buňky, které odpovídají za samo-
volnou regulaci kosterního 
svalstva. 
Postiženy jsou 1. motoneurony 
(motorické nervové buňky), které 
se nacházejí v mozkové kůře, 
a 2. motoneurony, tedy buňky 
předního rohu míchy nebo moto-
rické nervové buňky mozkového 
kmene v jádrech mozkových 
nervů.
Normálně se výběžky (axiony) 
těchto nervových buněk táhnou 
od 1. (s delšími výběžky) ke 2. mo-
toneuronu a následně pak ke 
kosternímu svalstvu, které záso-
bují.

 

Na vině jsou motoneurony

Při degeneraci motorických neuro-
nů probíhá zásobování jen v ome-
zené míře nebo dokonce vůbec – 
dochází k nárůstu svalové slabosti, 
svalové atrofie až k ochrnutí (paré-
zi) a ke zvýšenému svalovému 
napětí (spastice) se ztuhlostí.

Onemocnění ALS se vyskytuje 
většinou mezi 50. a 70. rokem ži-
vota. Střední věk onemocnění činí 
56 až 58 let. Nejmladší pacienti 
onemocněli ve věku 20 až 30 let. 
Méně než deset procent pacientů 
ALS onemocnělo před čtyřicátými 
narozeninami.
Incidence (nová onemocnění za 
rok) činí jeden až tři případy na 
100 000 lidí. Prevalence (počet 
postižených k určitému datu) činí 
tři až osm na 100 000 lidí.
Muži jsou postiženi častěji než že-
ny. Poměr je přibližně 1,5:1. Proč 
tomu tak je, ještě není známo. 
Podle několika studií jsou rovněž 
více postiženi fotbalisté. Například 
u italských fotbalistů byl zjištěn 
vyšší počet onemocnění již po 
čtyřicítce. 
 

V zásadě rozlišujeme mezi počát-
kem nemoci na končetinách (spi-
nální počátek nemoci) a mezi mé-
ně častou formou průběhu, která 
začíná poruchami artikulace nebo 
polykání (bulbární počátek nemo-
ci). Bulbární formou onemocnění 
ALS trpí na počátku přibližně dva-
cet až třicet procent pacientů. Je 
možné, že lidé v okolí si nejprve 
povšimnou lehké změny v řeči, 
ještě než pacient sám postřehne 
plíživou změnu své mluvy. Důležité 

 

Etiologie

Klinické symptomy

je, že spinální i bulbární forma – 
ať už jsou potíže pacientů jakkoli 
různorodé – mají stejnou příčinu.
Rychlost šíření symptomů může 
činit dlouhé měsíce nebo jen ně-
kolik týdnů. V počátečním stádiu 
se obraz choroby jeví velice rozlič-
ně. Na počátku se nejprve vysky-
tují nekontrolovatelné fascikulace 
(škubání ve svalech). Dále vede 
oslabení svalstva, především 
u končetin, k funkčním poruchám 
se zvýšeným svalovým napětím. 
Z toho vyplývá zpomalený spa-
stický způsob chůze. V důsledku 
snížené inervace (zásobování 
nervů) svalstva, kvůli poškození 
motorických částí nervů, je svalová 
atropie většinou výrazně viditelná 
na svalech prstů a rukou (viz obr. 
1a a 1b). Typický rozvoj svalových 
křečí je velice bolestivý. Dochází ke 
spastickým změnám svalstva. 
Senzibilita však zůstává u tohoto 
onemocnění zachována.

V průběhu onemocnění jsou posti-
hovány další svalové skupiny hor-
ních i dolních končetin, pánve 
a pletence ramenního. Pacienti 
uvádějí všeobecné ubývání síly, 
snižování zručnosti v rukou a po-
stupné pohybové omezení.
Pokud nemoc začne na dolních 
končetinách (přibližně ve 40 % 
případů) pozorují většinou neji-
stotu v chůzi nebo slabost v no-
hou. Kromě toho se může počátek 
onemocnění projevit ve formě 
úbytku svalstva (atrofie) nebo 
ztuhlosti (spastika). Typické potíže 
na počátku onemocnění jsou dále 
– jak již bylo zmíněno – svalové 
křeče především v lýtku.
K tomu přibývá postupující ochr-

Když se ztrácí síla svalů
Svalové problémy, degenerativní jevy na dolních končetinách nebo také potíže 
s motorikou nemusí mít vždy funkční příčinu. U nervového onemocnění amyo-
trofní laterální skleróza (ALS) spočívá příčina v nervových buňkách, jak nám 
vysvětlila ortopedka Dr. Renate Wolansky. Jedním z nejznámějších pacientů 
s onemocněním ALS je astrofyzik Stephen Hawking.
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nutí obličejového svalstva. Může 
dojít i k dýchacím potížím ohrožu-
jícím život pacienta v důsledku 
oslabení dýchacího svalstva. 
Bulbární (část vegetativního systé-
mu lokalizovaná v mozkovém kme-
ni) symptomy se projevují přede-
vším jako nebezpečné poruchy po-
lykání (dysfagie) v důsledku mož-
ného ochrnutí svalů jícnu (ochrnutí 
svalstva jazyka, hrtanu a jícnu zá-
sobovaného nervy glossopharyn-
geus, vagus, hypoglossus). Tak se 
může strava nebo tekutiny dostá-
vat do dýchacích cest, kde vzniká 
nebezpečí aspirační pneumonie 
(zápal plic vzniklý v důsledku vde-
chnutí částic potravy). Při ztíženém 
příjmu potravy a tekutin hrozí 
úbytek váhy a dehydratace (úbytek 
tělních kapalin). S poruchami poly-
kání je spojeno nadměrné a obtíž-
né slinění (sialorrhoea neboli pty-
alismus), přičemž u nemocného 
nedochází ke zvýšené tvorbě slin.
Zpomalená, těžkopádná artikulace 
ztěžuje komunikaci. Problémy se 
mohou vyskytovat při otevírání úst 
a mohou vyústit až v trismus (to-
nická křeč žvýkacích svalů s čelistní 
kontrakturou). Vzácné nejsou ani 
fibrilace (kontrakce [stažení] 
jednotlivých svalových vláken) 
jazyka.

Psychické změny se projevují ve 
formě depresí a stavů strachu. 
Vědomí a inteligence (duchovní 
nadání a rychlost myšlení) zpra-
vidla zůstávají nezměněny. 
Symptomy demence se podle úda-
jů literatury objevují přibližně 
u pěti procent nemocných.
Vnímání těla, senzibilní funkce, 
kontrola stolice a moči, ale také 
funkce paměti jsou z procesu cho-
roby zpravidla vynechány.

Při podezření na onemocnění ALS 
je nutné začít neurologickým vyše-
třením. Anamnesticky (vyšetření 
historie onemocnění) přinášejí 
důležité odkazy na onemocnění 
ALS vzrůstající svalová slabost, 
škubání ve svalech a stávající sva-
lová atrofie. U zkoumání neuro-
logického nálezu je nápadné, že 
vlastní reflexy svalů jsou zvýšené 
a lze je vyvolávat dlouhodobě. 

 
Diagnostika

Exteroceptivní reflexy, například 
břišní reflex, kremasterový reflex, 
anální reflex a reflex glabelly se je-
ví patologicky. Maseterový reflex 
(při něm se při lehce pootevřených 
ústech vloží ukazováček vyšetřu-
jícího horizontálně pod rty a silně 
se zaklepe, přičemž dojde k zavře-
ní úst) je většinou zvýšený. Klinicky 
důležitým znakem existence one-
mocnění ALS jsou volná a spastická 
ochrnutí. Poruchy senzibility se 
zpravidla nevyskytují. Fascikulace 
(bleskové kontrakce) jsou kontro-
lovány perkusí (poklepem) svalů 
nebo provokací chladem.

Svalové atrofie vznikají většinou na 
rukou (viz obr. 2). Kromě toho mů-
že dojít k involuci svalstva jazyka. 
Občas vykazují postižení labilitu 
a kolísání nálad projevující se ne-
místným smíchem, pláčem či zívá-
ním. Měření rychlosti vodivosti 
nervů (NLG) a elektrické svalové 
aktivity (EMG – elektromyografie) 
vykazují většinou zpomalení. 
Existující svalové atrofie na neuro-
genním základě lze zjistit pomocí 
biopsie (odběr vzorků svalové 
tkáně).
 
Pro vyloučení atrofie mozkové ků-
ry se používá počítačová tomogra-
fie (CT) nebo magnetorezonanční 
tomografie (MRT).
Rozsah problémů s dýcháním lze 
určit kontrolou funkce plic a analý-
zou krevních plynů. Pomocí lum-
bální punkce (punkce mozkomíšní-
ho moku v oblasti bederních 
obratlů) lze mimo jiné vyloučit 
zánětlivý proces. V likvoru, tedy 
mozkomíšním moku postiženého 
většinou dochází ke zvýšení 

množství bílkovin a k pleocytóze 
(zvýšený počet celulárních 
elementů).
 

- Spinální nebo medulární (míšní) 
  nález, např. nádor, prolaps mezi-
  obratlové ploténky (výhřez);
- Zánětlivá onemocnění, například 
  poliomyelitis (dětská obrna), 
  polymyositis, kolagenóza (zánět-
  livé autoimunitní onemocnění 
  pojiva případně intersticiálních 
  (mezitkáňových) vláken;
- Roztroušená skleróza (primárně 
  zánětlivé onemocnění centrální 
  nervové soustavy s poškozením 
  axonů s typickým poškozením 
  senzibility a poruchami močové-
  ho měchýře);
- Syringomyelie (onemocnění 
  míšní tkáně s tvorbou dutin 
  a štěrbin v šedé hmotě);
- Mechanická poškození míchy;
- Vzácná onemocnění látkové 
  výměny.

Onemocnění ALS je neléčitelné. 
Kauzální terapie dosud není mož-
ná. Přesto je ALS onemocněním, 
které lze léčit. Terapie směřuje ke 
zpomalení nemoci (neuroprotek-
tivní terapie) a na léčbu potíží 
a omezení způsobených onemoc-
něním ALS (symptomatická tera-
pie).

Neuroprotektivní terapie spočívá 
především ve využití prostředku 
Riluzol. Mohou se však u něj pro-
jevovat vedlejší účinky jako nevol-
nost, zvracení nebo dokonce poš-
kození jater. Svalové relaxanty 
(centrálně působící tlumicí pro-

Diferenciální diagnóza

Terapie

1 a + b   43letý muž s amyotrofní laterální sklerózou, masivní atrofie sval-
stva rukou.
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středky) se používají u výrazných 
spastik (zvýšené svalové napětí) 
a křečí, zpočátku s nižším dávko-
váním.
V pozdějším průběhu nemoci zís-
kávají na významu symptomatická 
terapie poruch polykání a artiku-
lace a rozhodnutí o neinvazivní či 
invazivní podpoře funkce dýchání.
Do úvahy přicházejí intenzivní cvi-
čení a ergoterapie k udržení mobi-
lity, samostatnosti, posílení ne-
postižených svalových skupin a ke 
zlepšení kvality života. Doporučit 
lze Vojtova cvičení. Tato metoda 
spočívá na principu reflexního po-
hybu vpřed a jejím cílem je vytvo-
ření fyziologických pohybů. 
Spuštěním různých reflexů usiluje 
o vyvolání a vykonávání určitých 
pohybů. Tak by se měly korigovat 
chorobné vzorce držení těla a po-
hybu.

Využití ortopedických pomůcek, 
například dlah na klouby ruky 
a prsty, chodítko Rollator, pomůcky 
při jídle, ortopedická obuv, přispí-
vá ke snadnějšímu zvládání všed-
ního dne.

Důležitou roli hraje podpora dý-
chacích funkcí, především při výs-
kytu respirační insuficience. Zde se 
nabízejí dvě možnosti. Na počátku 
je zde neinvazivní umělé dýchání 
především v noci. Přitom dochází 

k umělému přivádění kyslíku po-
mocí dýchací masky. Při postupu-
jící poruše dýchacích funkcí pak 
dochází na invazivní zavedení 
umělého dýchání ve formě trache-
otomie.

Ke zlepšení artikulace a techniky 
polykání se nabízí logopedická te-
rapie. U přibývajících potíží s poly-
káním (dysfagie) musí dojít ke 
změně stravování na kašovitou 
stravu a zahuštěné tekutiny, aby se 
předešlo aspirační pneumonii (zá-
pal plic vzniklý v důsledku proni-
kání pevných či tekutých potravin 
do dýchacích cest). Extrémní poru-
chy polykání a ochrnutí svalstva 
jícnu vyžadují použití stravovací 
sondy, tak zvané PEG sondy (per-
kutánní endoskopické gastrosto-
mické sondy). Pomocí této metody 
lze zamezit pronikání potravy nebo 
kapalin do dýchacích cest. V úvahu 
přicházejí ještě elektronické komu-
nikační prostředky (hlasový počí-
tač).
 

Střední délka života u onemocnění 
ALS je zpravidla zkrácena a činí 
většinou o tři až pět let méně. 
Častou příčinou smrti jsou respi-
rační insuficience (porucha vnější-
ho dýchání) nebo aspirační pneu-
monie v důsledku masivních po-
ruch polykání. Pozoruhodné je, že 

Prognóza

u pěti procent pacientů s onemoc-
něním ALS je popsán velice poma-
lý časový průběh po dobu více než 
deset let. Zřídka, ale opakovaně 
také dochází k náhlému zastavení 
procesu nemoci. Nejnovější čísla 
hovoří o tom, že optimální farma-
kologická terapie a péče dokáže 
prodloužit život více než o rok, aniž 
by docházelo k vedlejším účinkům 
terapie. 

Další informace o onemocnění ALS 
najdete mimo jiné na www.als-
info.at nebo na webových strán-
kách Německé společnosti pro 
pacienty se svalovým onemoc-
něním (Deutsche Gesellschaft für 
Muskelerkrankte (DGM) 
www.dgm.org. 

Adresa autorky: 
Dr. Renate Wolansky

Luisenstrasse 26
06618 Naumburg

2   56letá žena s onemocněním ALS – dobře viditelná je zde těžká atrofie 
svalstva rukou.
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World of Beauty
& Spa jaro 2012
Ve dnech 2. – 3. března se v moderních prostorách PVA Letňany 
v Praze konal další ročník úspěšného kosmetického veletrhu. Vedle 
firem zabývajících se péčí o nohy i Česká podiatrická společnost 
zde měla své nezastupitelné místo. Na stánku jsme jako vždy pre-
zentovali naši společnost, informovali veřejnost i odborníky o dění 
v české podiatrii a rozdávali časopisy. Velmi nás potěšil zájem od-
borníků z oboru o členství a veřejnosti o prováděné podiatrické 
vyšetření a konzultace.

Již nyní se těšíme na setkání s vámi na podzimním veletrhu, který 
proběhne 7. – 8. 9. 2012 na stejném místě. Dne 7. 9. organizujeme 
další seminář v rámci Vzdělávání v podiatrii a pedikérskou soutěž 
„Nejkrásnější nohy“. 

 

Jaroslav Fešar, DiP.



Urticaria je kožní onemocnění spo-
jené s edematickými eflorescence-
mi (vyrážkou). Senzibilizovaní lidé 
reagují po kontaktu s alergeny 
(imunologickými dráždivými sub-
stancemi) množstvím silně svědivé 
vyrážky, která napíná tkáně a pro-
jevuje se v různých formách: 
kruhovité, bodově seskupené, 
puchýřovité, roztažené do ploch 
nebo těstovitě se šířící pokožkou.
Většinou silně svědí nebo pálí a 
nejpozději po 24 hodinách opět 
odezní, aniž by za sebou zanechala 
jizvy nebo jiné stopy. V obvyklých 
případech jsou příčinou potíží pou-
ze otoky v horní vrstvě pokožky. 
Téměř u 50 procent postižených 
se také vyskytují výrazné až nebez-
pečné angioedémy (edémy sub-
cutis s nahromaděním tekutin 
v okolních oblastech), až u 5 pro-
cent postižených mohou jako ne-
přímý důsledek uvolňování hista-
minu nebezpečně natékat také 
sliznice, což představuje tu nejvíce 
nebezpečnou formu průběhu 
a vyžaduje ošetření na pohotovosti 

či v nemocnici. Takovýto záchvat 
může trvat několik dnů nebo do-
konce týdnů – objevují se pak stále 
nové formy vyrážky. Důvodem jsou 
vlastní kožní ochranné buňky, tak-
zvané žírné buňky, uvolňující látku 
histamin. Ten hraje při onemocně-
ní kopřivkou rozhodující roli.

Výraz „alergie“ byl vědecky ustálen 
roku 1906 a první, kdo jej použil, 
byl baron Clemens von Pirquet, 
vídeňský dětský lékař. Označuje 
„změněnou reaktivitu při násled-
ném kontaktu“ s alergenem.
I dnes je jisté jedno: před první 
alergickou reakcí každého posti-
ženého stojí senzibilizace této oso-
by jako nenápadný základ pozdější 
nadměrné citlivosti. Proč však tělo 
některých lidí nerozpozná neškod-
nost potenciálních alergenů a po-
stupuje pak uvolňováním histami-
nu a následnými reakcemi nelítost-
ně vůči neškodným částicím naše-
ho životního prostředí? 
Moderní výzkum k tomu přináší 
cenné údaje: Robert Royston 
Coombs a Philip George Gell roz-
dělili v roce 1963 nadměrné re-
akce imunitního systému do čtyř 
reakčních typů a vyšetřili jejich 
patomechanismy.
- Typ I: okamžitá reakce;
- Typ II: cytotoxická reakce;
- Typ III: komplexní imunitní 
  reakce;
- Typ IV: reakce pozdního typu.

90. léta přinesla nové pohledy na 
výzkum genetiky imunitního systé-
mu, objasňování epidermiolo-
gického šíření a farmakologických 
účinných mechanismů.

 

Alergické reakce

Kategorie kopřivky
Protože kopřivka může vypadat 
velice různorodě, rozděluje se 
podle různých hledisek, například 
podle průběhu a příčin:
 
Spontánní kopřivka:
Podle doby trvání se urticaria roz-
děluje na akutní a chronickou.

Fyzikální kopřivka:
Vzniká třením, světlem, chladem, 
teplem nebo tlakem. Jen u této 
formy existuje 21 subforem.

Cholinergická kopřivka:
Tato častá zvláštní forma vzniká, 
když stoupá tělesná teplota.

Kontaktní kopřivka:
Vyskytuje se na místě, kde se 
pokožka dotýká iniciátora.

„Charakter“ (tedy možná příčina 
senzibilizace) onemocnění uticaria 
lze specifikovat jako:
- nahromadění v rodině (dispozi-
  ce), není však zřetelná žádná 
  dědičnost.
- v kritických situacích mohou být 
  charakteristické kontakty pokožky 
  a sliznic (např. po narušení 
  celistvosti pokožky pod obvazem, 
  po použití dezinfekčních pro-
  středků atd., nebo léků, které se 
  podávají při vysokých horečkách 
  nebo při narkóze).
- spojení s jinými nefyziologickými 
  dráždivými reakcemi (například 
  produkty potravinářského prů-
  myslu, které mohou mechanismy 
  charakteru nadměrně zatěžovat 
  obsahem konzervačních látek, 
  emulgátorů, umělých barviv, 
  přídavkem enzymů).

Urticaria:

Odborníci považují onemocnění urticaria neboli 
kopřivka za jedno z nejčastějších kožních onemoc-
nění vůbec. Alespoň jednou za život tímto 
onemocněním údajně trpěl každý čtvrtý až pátý 
Němec. Dr. Maria Noszvay-Nagy nám tuto nemoc 
trochu přiblíží.
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- první kontakt těhotných žen 
  s exotickými substancemi obsa-
  ženými v kosmetice, potravinách 
  i určitých lécích rovněž může 
  ovlivnit onemocnění urticaria 
  u potomků.

Výrazné omezení styku s přírodním 
prostředím (kojenci vychovávaní 
téměř ve sterilním prostředí, malé 
děti udržované v nadměrné čisto-
tě) rovněž podporuje připravenost 
k alergickým reakcím. V rodinách 
s chlupatými domácími miláčky 
nebo v domácnostech rolníků není 
více, ale naopak prokazatelně mé-
ně reakcí z přecitlivělosti než mezi 
ostatním obyvatelstvem.
Jako přímý iniciátor akutní kopřiv-
ky jsou v Německu v popředí léky, 
potraviny a infekty způsobující 
horečku. Odhaduje se, že kopřiv-
kou bylo alespoň jednou za život 
postiženo přibližně 25 procent 
obyvatel.
 

Nezávisle na typu alergenu – spou-
štěče probíhají reakce v organismu 
podobně až jednotně:
Molekuly imunoglobulinu typu E 
(IgE) vytvořené při „němém“ 
prvním kontaktu, se spojují s nane-
seným, tráveným, nově pronikají-
cím alergenem. Imunoglobuliny 
spočívají na vnějším povrchu spe-
ciálních bílých krvinek. Ty se při 

Průběh reakce

reakci na spojení alergenu s IgE 
(několikanásobné spojení) dostá-
vají do oblasti pohotovosti a vy-
prazdňují z vnitřku buňky množství 
zde uložených mediátorů zánětu – 
především histamin. Uvolněné 
molekuly histaminu pak způsobují 
vlastní alergickou reakci okolních 
tkání. Po odeznění působení 
histaminu nezůstává na pacientovi 
žádné viditelné poškození, jen 
připravenost k reakci se zostřuje.

Zvláštní význam se v posledních 
letech přikládá takzvaným fyzikál-
ním formám urticaria, které mezi-
tím dosahuje 20 procent všech 
případů. Alergologicky je popsáno 
21 takových mechanismů, nejsou 
však dosud prozkoumány. Objevují 
se mezi nimi mechanické, termické 
a elektrické varianty kopřivky.
Až 5 procent obyvatel trpí na 
urtikariální dermografismus (U. 
factita), který způsobuje kopřivku 
na pokožce tlakem a střihovou 
silou. 
Generalizovaná tepelná kopřivka 
postihuje 0,7 procent německého 
obyvatelstva a je spojena s těle-
sným přehřátím a návaly pocení. 
Náchylnost k této formě lze vyz-
koušet pasivními ohřívacími kou-
pelemi (od teploty koupele 34 
stupňů). 
Tlaková a chladová kopřivka jsou 

 

Příčiny

podstatně vzácnější a mohou se 
vyskytnout i se zpožděním (až 24 
hodin po iniciaci).
Nejvzácnější mezi obyvatelstvem 
je světelná kopřivka. Iniciátorem 
jsou zvláštní vlnové délky (např. 
UVB 280 až 400 nm nebo UVA 320 
až 400 nm), zejména pokud jsou 
spojeny se současným požitím léků 
(např. penicilín).
Vzácná je kopřivka s podmíněným 
imunokomplexem – a tím i nezá-
vislostí na IgE. V těchto případech 
působí jako zprostředkovatelé re-
akce tzv. anafylotoxiny (C3 a C5 a), 
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Kdo dal kopřivce její jméno
 

Od této rostliny je odvozen hovorový název kopřivky. 
Skoro každý z nás už někdy přišel do styku s chloupky 
kopřivy, a zná proto i bolest, která následuje.

Tato rostlina byla kmotrou i pro vědecký název: 
kopřiva se latinsky nazývá urtica. Z toho pak vzniknul 
lékařský odborný název urticaria nebo urtikaria.
 

Proč kopřivy „pálí“?
Chloupky kopřivy tvoří malé trubičky obsahující mno-
ho účinných látek – mimo jiné kyselinu mravenčí 
a histamin. Při kontaktu se ulomí špičky těchto ma-
lých trubiček. Chloupek nyní vypadá jako maličká 
dutá jehla injekční stříkačky, která se dokáže provrtat 
pokožkou a vstříknout zde své substance. Tekutina se 
pak uloží v pokožce, dotčené místo oteče a vznikají 
pálící hrbolky: vyrážka.

2   Kopřivka (urticaria) je vnější 
projev akutní alergie případně nes-
nášenlivosti určitých látek.

Foto: Thomas Max Müller - pixelio.de



které byly předtím vytvořeny jako 
důsledek autoimunitní reakce. 
Jako příklad této kopřivky bych 
chtěla jmenovat SLE (systémový 
lupus erythematodes) nebo séro-
vou nemoc. Tato varianta kopřivky 
je však komplementárně aktivační, 
může tedy vést k trvalým změnám 
tkání zjizvením. 

Výborně prozkoumány jsou (bohu-
žel četní) spouštěči farmakologicky 
podmíněné kopřivky. K nejčastěj-
ším alergenům v tomto ohledu 
patří histaminové liberátory a adi-
tiva s kyselinou acetylsalicilovou.
Jako histaminové liberátory je zná-
mo a obáváno mnoho rentgeno-
vých kontrastních látek, intrave-
nózně podávaná anestetika, svalo-
vé relaxanty nebo plazmaexpandé-
ry. Při extrémně rychlém působení 
mohou tyto prostředky u citlivých 
osob způsobit erupce vyrážky 
extrémního rozpětí a rychle vést 
k anafylaktickému šoku.
20 až 30 procent všech chronic-
kých pacientů s kopřivkou může 
vykazovat ty nejtěžší intolerační 
reakce kvůli kyselině acetylsalicy-
lové a potravinářským konzervač-
ním látkám a barvivům (aditiva). 
Mezi ostatními medikamenty patří 
mezi podezřelé, pokud jde o příči-
ny vzniku kopřivky, skupina ACE-
inhibitorů (antihypertonika), pře-
devším během prvního týdne uží-
vání. Bohužel probíhají tyto 

kopřivkové reakce často chronicky 
a ještě po létech mohou způsobo-
vat záchvaty.

Velkoplošné a úporné reakce ko-
přivky mohou být způsobeny 
infekcemi. Zejména pokud vlastní 
obranný tělesný systém akutně 
zasahuje proti původci (např. v pří-
padě horečky) může při virové he-
patitidě, virové chřipce, mononu-
cleosis infectiosa (Pfeifferova 
infekční mononukleóza), infekty 
yersinie (onemocnění žaludku 
a střev), nebo při napadení helico-
bacter pylori (může vést ke gastri-
tidě, žaludečnímu nebo dvanácter-
níkovému vředu), zubní ložiska se 
stafylokoky a u reaktivních systé-
mových mykózách vznikat silně 
rozvinutá a většinou i nápadně 
zarudlá Urticaria.
 

Eflorescence kopřivky je lehce 
vypouklá, edematicky nabobtnalá 
a většinou má kruhový či oválný 
tvar. Periferní rozšíření lze pozo-
rovat u 70 případů kopřivky, eflo-
rescence se však může i mapovitě 
stékat (splývat dohromady, viz 
urticaria geographica).

Formy průběhu a klinika

Záchvaty vyrážky se často vyskytují 
ve večerních hodinách a během 
nočního klidu a rovněž po dávkách 
léků. Tento výskyt v určitou denní 
dobu ukazuje na úzkou souvislost 
s vlastní produkcí kortizolu – čím 
více glukokortikoidů v krvi, tím 
menší šanci má reakce kopřivky.
Podle průběhu v užším slova smy-
slu rozlišujeme akutní a chronic-
kou formu urticaria.

Akutní kopřivka se projeví rychle 
po expozici alergenu, trvá méně 
než šest týdnů (většinou dokonce 
zmizí během 48 hodin). O akutní 
přerušovanou kopřivku se jedná, 
pokud se po fázi kompletně bez 
symptomů opět vyskytne vyrážka. 
Důležitá je zde anamnéza, rozho-
vor pacienta s ošetřujícím lékařem. 
Dosti často se iniciátor najde díky 
časové shodě s růstem potíží.
Chronická kopřivka probíhá v ob-
dobí déle než šest týdnů, často 
chronicko-soustavně; příležitostně 
však také s kolísavou intenzitou 
obtíží. Obě formy se mohou vzá-
jemně překrývat, záměna projevů 
je však vzácná.
Zvlášť nebezpečné jsou formy 
kopřivky, které jsou vysoce akutní 

3   10 až 20 procent obyvatelstva 
bylo údajně alespoň jednou za ži-
vot postiženo kopřivkou.

4 + 5   Urticaria se projevuje často silně svědivou kožní vyrážkou vět-
šinou s červenými, ale i bledými pupínky různé velikosti a uspořádání. 
Tato vyrážka zmizí bez jizev.

PODIATRICKÉ listy 01/201244



PODIATRICKÉ listy 01/2012 45

nebo které mohou kvůli svému 
extrémně intenzivnímu působení 
přejít z chronické formy do formy 
akutní. Nezřídka způsobují angio-
neurotické edémy, hereditární 
angioedém (v lékařství urgentních 
stavů nazývaný také „Quinckův 
otok“) nebo za určitých okolností 
dokonce anafylaktický šok. 
Všechny tři procesy přicházejí vět-
šinou náhle a postihují velké části 
těla – i obličej. Svědivý pocit ne-
stojí za zmínku, zato však pareste-
zie (mravenčení, brnění ...) a ex-
trémní tlak otoků. Pokud jsou 
postiženy i horní cesty dýchací, 
hrozí nebezpečí udušení.

Hereditární engioedémy jsou na-
štěstí velice vzácné. V celém Ně-
mecku je jejich výskyt odhadován 
přibližně na 500 případů, dva 
z těchto případů se však vyskytly 
při chirurgické úpravě nehtů 
(u malých dětí). Otoky zůstávají po 
dobu jednoho až tří dnů, existuje 
nebezpečí udušení v důsledku 
otoku hrtanu (riziko však není tak 
vysoké jako u anafylaxie).
Anafylaktický šok se považuje za 
nevětší katastrofu mezi alergický-
mi reakcemi. V průběhu sekund až 
několika minut po expozici alerge-
nu dochází k všeobecnému flushi 
(návaly horka spojené se zaru-
dnutím), pruritu celého těla (svě-
dění), kopřivce, bronchospasmatu 
(křečovité stažení dýchacích cest), 
křečím, odchodu moči a stolice, 
brzy nato pak k poklesu krevního 
tlaku a selhání krevního oběhu. 
Jako posel (prodromi) záchvatu se 
může vyskytnout svědění dlaní 
a chodidel, k šoku však může dojít 

6   Pomocí testu lze určit celou řa-
du příčin alergií
(fotografie: Claudia Hautumm 
pixelio.de)

i bez výstražných znamení. 
Nejčastějším iniciátorem anafylaxe 
v Německu jsou léky a jed hmyzu.

Podologická praxe i práce v péči 
o nohy jsou výrazně spojeny s po-
tenciálními alergeny kopřivky. Ty 
se ukrývají mezi dezinfekčními 
prostředky na pokožku nebo rány 
i mezi keratolytiky (látkami změk-
čujícími rohovou vrstvu pokožky, 
například kyselina acetylsalicylo-
vá), v celé řadě obvazů a lepidel. 
Kopřivku může vyvolat i používání 
rostlinných přípravků jako přísady 
do koupelí nohou, bylinné zábaly 
kloubů nebo protizánětlivé tyčinky 
(např. s obsahem tee tree oleje). 
Nasazení kryoterapie nebo ledo-
vých sáčků pro ochlazení cév či 
kloubů podporuje vznik chladové 
kopřivky v okolní pokožce. 
První aplikace takových prostředků 
bez nežádoucích kožních reakcí 
není důvodem pro konec popla-
chu: prvním kontaktem může prá-
vě docházet k senzibilizaci, teprve 
druhá aplikace by pak byla příči-
nou vzniku kopřivky. 
Pozorní terapeuti se dokonce po-
koušejí upravit prostředí své ordi-
nace tak, aby vyhovovala alergi-
kům. Sem patří kromě léčebných 
prostředků v úzkém smyslu napří-
klad sítě proti hmyzu jako ochrana 
oken, praní prádla do ordinace 
pracími prostředky bez obsahu en-
zymů a parfémů, a dokonce i vý-
běr květin v čekárně.
Já sama jsem musela v čekárně 
svého zubního lékaře aplikovat 
sedmiletému dítěti při středně 
závažném anafylaktickém případu 

 

Rizika v praxi

kortizonovou injekci. Při šmejdění 
čekárnou se dotkl košíku s jarními 
květinami – a zrovna s primulkou. 
Následující kopřivka sahala až po 
předloktí, hlava dítěte silně zčerve-
nala a otekla, matka i dítě propa-
dly panice (a tím se dostavily i dý-
chací potíže). Ačkoli celá událost 
dopadla dobře, nemusela se vůbec 
stát. Profylaxe expozice (nevysta-
vování se alergenům) je, jak zná-
mo, nejdůležitějším a nejúspěšněj-
ším opatřením v boji proti alergi-
ckým reakcím.

Adresa autorky:
Dr. Maria Noszvai-Nagy

Wesostrasse 56
76327 Pfinztal
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11. sjezd
České
podiatrické
společnosti

ZVEME VÁS DO PARDUBIC
Dne 19. 5. 2012 se v pardubickém Domě techniky koná 11. sjezd České podiatrické společnosti.

Tento sjezd se bude týkat především voleb do vedení ČPS na další funkční období. Připravili jsme pro 
vás i zajímavé informace z oblasti péče o nohy a odborné přednášky. Jako v minulých letech budete 
moci navštívit prezentační stánky firem, které s námi již léta úspěšně spolupracují, podporují a přiná-
šejí novinky a prostředky ke každodenní práci za ceny jistě příznivější, než je obvyklé. V rámci vzdělá-
vání v podiatrii budou uděleny další podiatrické tituly. 

Všechny informace o této akci, včetně programu, naleznete na www.podiatrie.cz.

Jaroslav Fešar, DiP.








