




www.podiatrie.cz
3

PODIATRICKÉ 2/2016

VYDÁVÁ

Česká podiatrická společnost z.s.

IČO: 26541327

ŠÉFREDAKTOR

Eliška Kopecká

ADRESA REDAKCE

Česká podiatrická společnost z.s.

U Vršovického nádraží 14

101 00 Praha 10

e-mail: podiatrie@seznam.cz

tel. 602 182 323

REDAKČNÍ RADA

MUDr. Marie Součková

MUDr. Miroslav Havrda

MUDr. Jaroslav Lux

Pavla Chadrabová

TISK

Cena: 89,- Kč

Pro členy ČPS zdarma

Vychází 2 – 3x ročně

EVIDENČNÍ ČÍSLO
PODIATRICKÝCH LISTŮ

MK ČR E 14206

ISSN 2336-7725

P O D I A T R I C K É

Milí členové a čtenáři!

Časopis Podiatrické listy doznal od tohoto čísla několik změn.

V prvé řadě, jak vidíte, došlo ke změně šéfredaktora. Na tomto 

místě chci s vděčností vyzdvihnout práci paní prezidentky 

MUDr. Marie Součkové, která při plném pracovním vytížení

a vedení ČPS dokázala vytvořit moderní, odborný a čtivý 

časopis. Jsem velmi ráda, že mohu na její předchozí práci 

navázat a můžeme také nadále spolupracovat v redakční radě.

Co se týče obsahu, zůstávají pravidelné rubriky, bude-li 

možnost, objeví se opět rozhovory se zajímavými klienty našich 

pracovišť. Nově se setkáte například s pravidelnou soutěží.

Velmi ráda bych rozšířila tým odborníků, jejichž příspěvky 

obsah časopisu tvoří. Psát do Podiatrických listů nemusí pouze 

členové redakční rady, jak si mnozí členové společnosti myslí. 

Autorem může být každý člen i nečlen České podiatrické 

společnosti, který má zkušenosti, zajímavé téma, ochotu a čas.  

Proto oslovuji vás všechny, kdo máte zájem spolupracovat, 

pište mi na e-mail: kopeceli@seznam.cz. Zajímají mne i vaše 

názory na aktuální číslo, nápady, čím bychom mohli časopis 

zpestřit, aby byl příjemný a inspirativní. Pište mi, co vám

v listech chybí, bude-li to v našich silách, informace pro vás 

zjistíme a zveřejníme.

Druhé číslo Podiatrických listů v tomto roce dostáváte do ruky 

v období dovolených, v atmosféře dálek, vůně moře a slunce. 

Přeji vám všem dostatečný odpočinek, čas na setkávání

s nejmilejšími lidmi, načerpání energie do další práce. 

Eliška Kopecká
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Každým rokem se koná zasedání členských zemí FIP. Letos se konalo 25. května 

v hotelu Hyatt v Montrealu v Kanadě.

V předvečer jednání se sešli delegáti na společném meetingu k diskuzi u kulatých 

stolů, kde se hovořilo na téma Leadership podiatrie, komunikace a vzdělávání. 

Diskuze nad návrhem Strategického plánu FIP-IFP na léta 2016-2020 byla velmi 

zajímavá. V diskuzi zazněly připomínky k různosti vzdělávání v členských zemích, 

obtížnost prosazení oboru, nebo naopak otázka uznávání kvalifikace při migraci 

pracovní síly do zemí s vysokou úrovní vzdělanosti v oboru. Z této diskuze vyústila 

nutnost oslovení členských zemí s tím, aby popsaly úroveň vzdělání ve své zemi, cíl, 

kterého chtějí dosáhnout a výkonná rada pak předloží na jednom z dalších ročních 

zasedání koncept minimálního vzdělání v oboru dle typu ošetření nebo péče.

Konstatováním, že FIP je společnost, která se věnuje podiatrii jako celku, vznikla 

potřeba zlepšení a navázání spolupráce s obory, které se rovněž věnují segmentu 

podiatrie a usilovat o vůdčí postavení.

Druhý den se konalo zasedání ECP. Evropští delegáti za přítomnosti hostů vyslechli 

zprávu o činnosti, hospodaření, akcích a pak následovaly volby vedení, kde setrval po 

nové volbě staronový předseda Neil Simmonitte. Volby proběhly klidně, aklamačně, 

nebyli protikandidáti. Před polednem bylo zahájeno jednání výkonné rady FIP

a delegátů členských zemí.  Po zprávě prezidentky Carine Haemels následovala 

zpráva o hospodaření, zpráva o činnosti medicínského vzdělávání v podiatrii,

o činnosti zástupce FIP v olympijském výboru, o přípravě kongresu. Opět jako 

předešlý den se diskutoval plán strategie činnosti na čtyři roky a byl doplněn ještě

o nové myšlenky dalších členských zemí, které se jednání v předvečer meetingu 

nezúčastnily. Strategický plán na léta 2016-2020 byl po doplnění připomínek 

jednomyslně přijat. 

Třešničkou na dortu byly volby nového vedení FIP mimo pokladníka. Novým 

prezidentem byl zvolen nám všem osobně dobře známý Dr. Matthew Garoufalis DMP 

z USA, který byl minulý rok hostem našeho 14. sjezdu v Praze.

Pravidelné jednání zástupců
členských zemí FIP

MUDr. Marie Součková
prezidentka České podiatrické společnosti

thAgenda AGM 2016 – Montreal, Canada  25  May 2016
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Naši delegáti prezidentka

MUDr. Marie Součková

a 1.viceprezident Miroslav Havrda

Delegáti členských zemí mají 

vždy na stolku vlajku své země

Výkonná rada FIP past prezidentka Carine 

Haemels, gen.sekretář  Jose Garcia Mostazo, 

Dr. Brad Sonnema, Matthew Garoufalis, 

Chritian Jerome, a Ekaterini Kalykakis

Naši delegáti s nově zvoleným 

prezidentem FIP

Dr. Matthew Garoufalis PMD 

- nový prezident FIP

Prezidentka MUDr. Marie Součková

a prezident Marco Barrios Mexico
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ndThe 22  FIP WORLD CONGRESS OF PODIATRY
– Montreal, Canada 2016

Ve dnech 26.-28. května 2016 se konal Světový kongres podiatrie organizovaný FIP ve 

spolupráci s Kanadskou podiatrickou společností v Kongresovém paláci v Montrealu.

Kongres byl pro mě osobně příležitostí seznámit se s postupy vyšetřování, 

diagnostiky, léčby a ošetření nohou v různých zemích světa, s možností vzájemné 

diskuse a navázání kontaktů v mezinárodním měřítku. Mohla jsem si z množství 

odborných přednášek, workshopů, panelových diskuzí vybrat nejzajímavější téma 

dle mého profesního zaměření.

Osobně mě nejvíce zaujal workshop paní Dr. Margreet van Putten a slečny Mirandy 

Van Mol nazvaný Hands on Screening of the Diabetic Patient. Paní doktorka už celých 

15 let školí na všech možných mezinárodních kongresech a sympoziích metodu 

vyšetřování nohou diabetiků rukama – důležitý je pohmat – sledovat očima nejen 

barvu, ale pohmatem teplo, napětí v kůži, prokrvení atd. Jsem ráda, že jsem měla 

možnost osobně se zúčastnit i praktického výcviku pod vedením paní doktorky a její 

asistentky. Jako milou pozornost jsem obdržela kartičku s písmeny abecedy o různé 

velikosti pro odhalení kvality zraku diabetiků. Smyslem je, že si má diabetik prohlížet 

svoje chodidla a hlavně ze spodní strany pomocí zrcátka a tak, když nepřečte 

písmena, jak pak může vidět drobné poruchy kůže?? Je to velmi vtipné, jednoduché

a je to vlastní letitý patent paní doktorky Van Putten.

Dalším zajímavým workshopem byla novinka v léčbě onychomykózy pomocí 

laseroterapie, ale bez vývinu tepla, takže nedochází aplikací laseru k poškození 

nehtového lůžka. Pan dr. Eric Bornstein nám i v praxi ukázal aplikaci laseru pomocí 

přístroje Noveon na nehet. V přednášce měl mnoho příkladů léčby z praxe po jednom 

ošetření s dlouhodobým účinkem. Nebylo třeba nehet jakkoli před ošetřením 

připravovat např. aplikací antimykotik, salicylových mastí apod. Výsledky byly 

skutečně záviděníhodné.

Kromě přednášek, workshopů, byl na více než 25 posterech představen souhrn všech 

problémů týkajících se nejen syndromu diabetické nohy, ale i vzdělávání v podiatrii

s odkazy na nové metody. Více než 90 vystavovatelů představilo své výrobky a služby 

související s oborem. Na doprovodné výstavě bylo vše od vybavení pedikérské 

kabiny, kosmetiky, hygieny, nástrojů a přístrojů nejvíce z Německa, tak i stánky se 

Miriam Tejklová
Lékařské podiatrické centrum
Maiselova 4, 110 00 Praha 1
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stélkami, obuví, ortézami, punčochami, přístrojovou technikou na vyšetření nohou 

až po přenosná rentgenová zařízení. Nechyběl ani stánek spolu pořádající Kanadské 

podiatrické společnosti a nabídky Univerzit a škol se vzděláním v podiatrii

a podologii. Nejvíce mě zaujaly nové laky na nehty - zdraví neškodné bez 5 toxinů, 

kvalitní, neolupující se a moji klienti si je nemohou vynachválit.

Nelituji vynaložených nákladů ve výši více než 50 000 Kč včetně kongresového 

poplatku na kongres. Stálo to za to. Pohovořit s lidmi z celého světa o své profesi,

o možnosti řešení případů z praxe, získat nové poznatky a praktické zkušenosti, je 

vždy dobrou investicí a velkou výhodou pro moje klienty. 
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Ohlédnutí ze veletrhem v Lipsku
a seminářem v Ambergu

MUDr. Miroslav Havrda
1. viceprezident ČPS, MEDsport Hradec Králové

Každý druhý rok se koná počátkem května (tentokrát 3. - 6. 5. 2016) v Lipsku veletrh 

zdravotnických prostředků OTWorld včetně velkého kongresu o pohybovém aparátu.  

Letos zde bylo ve 3 halách celkem 548 vystavovatelů z 37 zemí. Výstavu navštívilo

21 000 návštěvníků z 80 zemí.  

Problematikou nohy se zde zabývá celá řada firem. Jeden z největších stánků měla již 

tradičně německá firma Schein, která představila nové termoplastické ultratenké 

fóliové vložky s karbonem do společenských bot, nové ponožky pro korekci 

valgózního postavení palce a speciální technologii k upravování fóliových vložek. 

Všechny tyto novinky budou představeny na speciálním workshopu Schein v Hradci 

Králové, který se uskuteční 15. října 2016. 

Celá řada firem zde vystavovala nožní ortézy, např. Push, Medi, Bauerfeind, Thuasne, 

ze známých firem zde měla svoji expozici belgická firma RSscan, novozélandská F.S.I. 

(stélky Formthotics) a mnoho dalších. Velké zastoupení měly firmy, které vystavovaly 

novinky pro pedikérské praxe (přístroje, špony, silikony, nožní korektory, apod.). 

Rozsáhlou expozici měly speciální boty pro diabetiky, komfortní boty v různých 

šířkách s vyjímatelnými stélkami. Velmi zajímavé boty za velmi dobré ceny byly z Itálie 

a Turecka.

Nejnovějším trendem výstavy byly přístroje na 3D skenování těla a končetin. Tyto 3D 

scany jsou využívány např. při doporučování vhodných kompresních materiálů, dále 

se podle nich dělají individuální trupové korzety. Pro zájemce o ortopedicko-

proteticko-pedikérskou problematiku je zde obrovský přísun informací a nápadů. 

Výhodou je i pouze 3hodinová vzdálenost autem z Prahy. Další veletrh se v Lipsku 

uskuteční opět v květnu v roce 2018.

18. a 19. března 2016 se konal v německém městě Amberg praktický seminář

o vyšetřování a korigování trupu, který vedl Franz Fischer.

Vlastní vyšetření postury se provádělo přístrojem OrthoSense, který dokáže 

topograficky znázornit reliéf zad člověka. Následně se podle určitého algoritmu 

malými podložkami podkládá chodidlo, zjišťuje se změna postury a koriguje se 

případná asymetrie stoje. Tato kompenzace se dá nalepit na individuální vložky a tím 
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zlepšit posturu i lokomoci pacienta/klienta. Teoretickou a technickou část měli na 

starost Christian Heise a Simone Werner, které dobře známe z minulého ročníku 

MEDsport sympozia 2014.





Účelem dynamické korekce pomocí individuální ortopedické vložky Pedikom je 

správné usměrnění působících tlaků na nohy. Takový tlak spolu se správně 

umístěnými korekčními moduly dokáží stimulovat síly, které nutí klenby navrátit se 

do normálu, anebo normálu velmi blízkému směru.

Je však bezpodmínečně nutné, aby korekční moduly nebyly na vložce pouze 

podepřením nohy, ale aby se při nášlapu probudila jejich dynamická korigující 

funkce.

Hlavní funkcí uspořádání modulů je tedy usměrnění vektoru síly a až za další je 

to funkce odlehčení přetížených míst na noze.

Ortopedická vložka se plánuje počítačem a to ojedinělým plánovacím programem, 

přímo na naskenovaném tlakovém snímku, který zasílají  střediska do centrály.

Jedinečností softwarového programu je nepřerušovaná propojenost od získání 

tlakového snímku nohou až po finální ruční výrobu produktu v centrální ortopedické 

dílně.

Zákazník obdrží hotový produkt, na kterém se již nemusí nic upravovat.

Na základě mnohaletých zkušeností se odborníci firmy přesvědčili, že vyšetření 

nohou a zhotovené korekce jsou prospěšné a důležité pro celou populaci. Zejména 

však pro sportovce. 

Většina sportů znamená pro nohy extrémní zatížení. Krom toho většina sportovců 

trpí statickými problémy, které mohou vykonávaný sport zhoršovat.

Uplatněním svých zkušeností získaných během několika desetiletí, vyvinuli odborníci 

firmy za spoluúčasti lékařů - ortopedů, podologů a sportovců individuální sportovní 

vložky pro různé druhy sportů. 

Ke kvalitní výrobě sportovních vložek přispěly dobré znalosti v oblasti moderní 

biomechaniky a využití moderních materiálů.

V případě sportovců se teorie konstrukce vložek liší od osob s normálním zatížením 

nohou: jiné plánování a konstrukce. Jiné jsou používané materiály, jejich spotřeba

a výroba.

Jsou určeny k maximální zátěži.

Při běhu elastický polyuretan pohlcuje a tlumí obrovské síly, vzniklé na různých 

místech nohou.

Běžecké vložky

Individuální ortopedické vložky řeší
individuální problémy každého klienta



V další fázi běhu moderní Poron materiál plní funkci pružiny, který vrací nohám 

pohlcené síly. Tím se ulehčí běh. 

Stabilizací paty se snižuje riziko úrazů.

Jsou určeny speciálně pro fotbalisty a opatřeny antistresovou Poron Medical vrstvou 

snižující otřesy.

Paty jsou stabilizovány pro přesnou práci s míčem.

Viskoelastický polyuretan při zátěži kopíruje tvar nohou. Sílu v první fázi otáčivého 

pohybu jízdy na kole pohlcuje. V druhé fázi vrací vynaloženou sílu na pedál a podešev 

obuvi. Usnadní se tím šlapání.

Tvar cyklistických vložek má upravenou podélnou klenbu, odstraňuje zátěž na paty

a mírně zvedá přednoží. Tímto stabilizuje a také odstraňuje nesprávný postoj nohou 

při šlapání na pedál. 

Zpevnění planty tvrdou karbonovou vrstvou zabraňuje nežádoucímu vychýlení 

kolenou. Zabezpečuje nášlap na pedál celou plochou nohy a tím se zkvalitní záběr a 

zlepší výkon.

Individuální ortopedické vložky řeší problémy pouze vašich nohou. Překládají se 

z obuvi do obuvi. 

Technologie a výroba ortopedických vložek má ve světě ojedinělé postavení. Systém 

zaručuje jeho použití i mimo ortopedické ambulance. Jedinečnost metody byla 

potvrzena na mezinárodní výstavě v soutěži zdravotnické techniky Medical Fair 

Award Brno 2010. Odborná komise složená z odborníků v oblasti zdravotnictví, 

rehabilitace a medicínské techniky vedená předsedou komise prof. MUDr. Janem 

Žaloudíkem, udělila firmě Pedikom CZECH s.r.o. v kategorii „Technologie pro 

diagnostiku a léčbu“ prestižní 1. místo.

Uznáním přínosu v oblasti zdraví bylo udělení „Velké ceny Maďarska“. Tuto cenu 

převzal z rukou nejvyšších představitelů v oboru zdravotnictví v prosinci 2014 

v parlamentu v Budapešti ortoped - podiatr Dr. Kökényesi - majitel firmy a patentu. 

Bližší informace týkající se spolupráce s Pedikom CZECH s.r.o. v oblasti poskytování 

služby klientům v ČR najdete na www.pedikom.cz, nebo na tel. 606 450 155, 737 864 

098.

Ing. Brettová Anna

Brněnská 110

592 31 Nové Město na Moravě

e-mail.: brettova@pedikom.cz

 

Vložky pro kopanou

Cyklistické

Pedikom CZECH s.r.o,
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Fyzioterapie dětské
ploché nohy

V dnešní době stále více doplácíme na nevhodné 

trendy v oblasti obouvání a celkově věnujeme 

málo pozornosti dětské noze jako takové. 

„Moderní“ botičky možná vypadají „IN“, ale 

nevyhovují výběrem velikosti i materiálu. Tato 

obuv může působit na nohu dítěte stísněně nebo naopak příliš rozvolněně, noha má 

málo přirozených podnětů zvenčí. Mnohdy je dítě nuceno trávit v obuvi více času, než 

je potřeba.

Kombinace těchto vlivů časem vede k různým potížím, bolestem, vadám

a deformitám v oblasti nohy, poruchám propriocepce (vedení vzruchu z vnějšího 

prostředí do CNS) a především se značně mění schopnosti jinak dokonale fungujícího 

zdravého chodidla. Tyto aspekty dále působí obtíže v celém muskuloskeletálním 

systému.  Proto je potřeba brát lidské tělo jako celek a věnovat se nejen již 

viditelnému problému, jako je plochá noha, ale i výše postaveným kloubům

a vzdálenějším systémům lidského těla.

 Jsou zde naštěstí stále více vnímavější rodiče, pozorní vychovatelé a učitelé, kteří vidí 

své malé děti, jak se pohybují při běžných denních činnostech, chůzi, běhání, hraní. 

Mohou tak včas odhalit počínající obtíže a deformity v oblasti dětské nohy.

Klenba se začíná tvořit okolo tří let věku dítěte. Do té doby se na mediální straně 

chodidla nachází tukový polštář, který postupně mizí. V raném období se proto 

plochonoží jen těžko diagnostikuje.

U mladších dětí se z nedostatku podnětů v plosce nohy nemusí vytvořit klenba vůbec, 

později můžeme pozorovat i různé další abnormality, asymetrie, poruchy rovnováhy 

a dysfunkce v oblasti chodidla, bérce a celé dolní končetiny i trupu. U staršího dítěte 

Diagnostika

Jana Monsportová, DiS
fyzioterapeutka

Plochá noha (pes planus, pes valgus) u dětí 

předškolního a mladšího školního věku je 

čím dál častějším ortopedickým problémem.
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se plochá noha vyznačuje viditelným, abnormálním snížením nebo úplným 

vymizením již vzniklé podélné klenby, pronačním postavením přednoží, změnou osy 

Achillovy šlachy a patní kosti mediálním směrem, valgózním postavením v hlezenním

a kolenním kloubu.

Pro úspěch terapie je důležité získat u dítěte nejen respekt a důvěru, ale i pozornost. 

Proto je vhodné cvičení k aktivaci nohy zpestřit použitím různých rehabilitačních 

pomůcek, jako jsou míčky, válečky, labilní plochy, úseče. Cvičení je vhodné také 

časově omezit. Účelem není unavit a zahltit dítě i rodiče velkým množstvím informací.

Při první terapii je vhodné ukázat a dobře nacvičit dva, tři cviky, poté dát prostor a čas 

pro zažití a opakování cviků doma. Při další návštěvě by měl vždy fyzioterapeut 

cvičení zkontrolovat, popřípadě opravit chyby a poté může přidat další cviky.

Důležité je nastavit nejen chodidlo, ale i celou dolní končetinu včetně pánve a páteře 

do správného osového postavení. Nejprve v odlehčené formě, tedy vsedě, kdy na 

chodidlo nepůsobí celá váha těla a dítě je schopno se lépe soustředit, vidět a vnímat 

změnu nastavení. Po zafixování nově vzniklého postavení nožky vsedě, přichází na 

Fyzioterapie

ploché nohy 

zepředu- 

chodidla

ploché nohy 

zezadu- 

valgosita 

patních 

kostí, kolen

cvičení

vsedě

s malými 

ježky 

(váleček)
stoj na 

úseči

čtyřbodová 

opora 

(vnější

a vnitřní 

strana paty)

čtyřbodová 

opora ( MP 

kl.malíku

a palce)
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řadu stejné nastavení ve stoji, při plném zatížení vahou vlastního těla. Nastavení 

spočívá v opoře chodidla do čtyř bodů, tedy MP kloub palce a malíku a vnitřní a vnější 

strana spodní plochy paty. Viditelně se přitom odlehčí a nadzvedává chodidlo v místě 

vnitřní a vnější podélné klenby i klenby příčné, pata i Achillova šlacha se dostává také 

do osy.

Po zvládnutí těchto pozic zkoušíme složitější polohy a pohyby. Například vysoký klek, 

klek na čtyřech, nakročení jedné dolní končetiny ve stoji i kleku či různé druhy 

výpadů. To vše můžeme s dítětem provádět i na labilních plochách. Další možnost 

zábavného cvičení může být Vítkův chodník, který lze použít i v domácím prostředí či 

ve školce.

Doplňujícím prvkem ke cvičení plochonoží mohou být také kinesiotejpy. Tejpují se 

svaly chodidla i bérce. Tejpování pomáhá navodit a udržet nově vzniklé postavení 

chodidla, stabilizuje dané klouby, přitom je neomezuje v pohybu a umožňuje vnímat 

nové, „lepší“ informace vedené z těchto míst do CNS. Při větších vadách a výrazném 

plochonoží je důležitá i korekce speciální ortopedickou vložkou, která zajistí pasivní 

část tohoto správného nastavení. 

V neposlední řadě je důležité nabídnout dítěti i rodičům, vedle cílené aktivace svalů 

nohy, vhodnou pohybovou aktivitu ve volném prostoru venku i doma - v přirozeném 

prostředí. To se týče i výběru pohybových zájmových kroužků a sportů v budoucnosti.

Vítkův 

chodník 

(dřevo, 

pěnovky)

Vítkův 

chodník 

(kamínky)

lepení tejpu 

pro korekci 

ploché nohy

nalepený 

tejp 
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Ohlédnutí za
akcemi ČPS

Jana Výmolová, Příbor

Zaměřený byl na komplexní péči o nohy a spolupráci pedikérky

s fyzioterapeutem, chirurgem, diabetologem, ortotikem. 

Dozvěděli jsme se o vyúčtování služeb, daních, zdravotním i životním pojištění

a o chystaných registračních pokladnách. Rodinná firma Amoené nám 

prezentovala své výrobky a novinky, které uvedla na trh. Měli jsme i možnost 

si výrobky hned zakoupit. Na závěr proběhla diskuze

ohledně práce a praxe pedikérek. 

SEMINÁŘ PRO PEDIKÉRKY

Děkuji moc všem přednášejícím i zúčastněným

za skvělou atmosféru a těším se na podzim…

V pátek 13. 5. 2016

v krásných prostorách Piaristického kláštera

v Příboru se konal
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Absolventi kurzu
Podiatrie

Seznam lékařů-podiatrů

MUDr. Bartoš Jiří     Bílovec , e-mail:  jiribartos@centrum.cz

MUDr. Bém Robert, Ph.D.  IKEM Praha , e-mail: bemrob@yahoo.co.uk

MUDr. Codrová Helena, Praha , e-mail: ncodr@seznam.cz

MUDr. Hendrych Jan, Liberec, e-mail: henderson@atlas.cz

MUDr. Homolka Pavel, Nýrsko, e-mail: mudr.homolka@centrum.cz

MUDr. Hřebíčková Věra, Litoměřice, e-mail: verahrebickova@hotmail.cz

MUDr. Koliba Miroslav, Ostrava, e-mail: mrkoliba@seznam.cz

MUDr. Kona Stefan, Mojmírovce, Slovensko, e-mail: kona.stefan@gmail.com

MUDr. Korynta Pavel , Praha, e-mail: pavel.korynta@gmail.com

Již druhým rokem byl realizován kurz Podiatrie pod katedrou ortopedie  IPVZ Praha, 

který úspěšně dokončili lékaři-podiatři  dne 17.4.2016 z celé České republiky a ze 

Slovenska.  Kurz se těší velkému zájmu lékařů různých specializací a bude opět 

zahájen další ročník na podzim t.r.

MUDr. Marie Součková
prezidentka České podiatrické společnosti
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MUDr. Kösslerová Šárka, Litomyšl, e-mail: sarkoss@senam.cz

MUDr. Kotrus Peter, Nitra, Slovensko, e-mail: 5kotrus@pobox.sk

MUDr. Lehovec Roman, Mladá Boleslav, e-mail: lehovec@gmail.com

MUDr. Malaníková Petra, Vlašim, e-mail: malanikova@centrum.cz

MUDr. Mrvka Tomáš, Praha, e-mail: tmrvka@gmail.com

MUDr. Pech Josef, Nový Jičín, e-mail: pechj@tiscali.cz

MUDr. Šilarová Gabriela, Ústí nad Orlicí, e-mail: Gabav@centrum.cz

Organizátorka kurzu 

MUDr. Marie Součková 

převzala od absolventů 

netradiční vtipný dárek 

Všichni jsme si 

pochutnali.
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V sobotu 11. 6. 2016 se konal 15. sjezd České podiatrické společnosti v Kongresovém 

centru BVV v Brně. Valná hromada vyslechla zprávu o činnosti společnosti za 

uplynulé období, zprávu o činnosti podologicko-pedikérské sekce, byly předneseny 

výsledky hospodaření za rok 2015 a projednán návrh rozpočtu na rok 2016. Všechny 

zprávy byly jednomyslně schváleny. 

Programová část se těšila velkému zájmu, obzvláště přednáška pana Andyho Blaira – 

zástupce firmy Superfeet , který pohovořil o vzniku a konstrukci stélek Superfeet

a věnoval se také významu individuální stélky vyrobené na nezatíženou nohu pomocí 

FITpod zařízení.  Všechny přednášky byly velmi dobře připravené a přínosné do 

praxe.  Atmosféra byla úžasná, příjemné prostředí, hodně radosti delegátům 

přinesla tombola, do které přispěly nejen firmy, ale rovněž Česká podiatrická 

společnost tričky, ponožkami a reklamními předměty. 

Celý den probíhala doprovodná prodejní výstava firemních partnerů, kteří se 

významně podíleli na realizaci sjezdu. Všem firemním partnerům děkujeme za 

podporu, hlavně generálnímu sponzorovi firmě PEDIKOM, zastoupené paní

Ing. Annou Brettovou. 

15. sjezd České podiatrické
společnosti v Brně

MUDr. Marie Součková
prezidentka České podiatrické společnosti

MUDr. Marie Součková, MUDr. Jaroslav Lux,

MUDr. Miroslav Havrda

delegáti sjezdu
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magnetoterapie jako součást léčby 

poruch pohybového aparátu

přírodní cesta ke zdravé 

pokožce a nehtům

generální sponzor sjezdu 

firma PEDIKOM

obuv nejen pro diabetiky 

firma Florett

i v pozdním odpoledni stále plný sál firma Superfeet a Atlas Trade
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MUDr. Marie Součková seznámila zúčastněné s programem sjezdu, se kterým 

souhlasilo 53 zúčastněných. Dále přednesla zprávu o činnosti společnosti 

v uplynulém období, v roce 2015. Uvedla, že společnost má v současné době 1012 

členů, z toho 39 nových členů v r. 2016. K dnešnímu dni je ve společnosti 261 aktivních 

členů, kteří uhradili včas členský poplatek na rok 2016. Na účtu společnosti je

k 31. 5.2016 celkem 271 680 Kč, v pokladně společnosti je 7 194 Kč. 

Dále zdůraznila potřebu mezioborové spolupráce a nutnost dalšího odborného 

vzdělávání členů společnosti. V loňském roce byla organizována řada odborných 

kurzů, školení, workshopů a rovněž relaxační pobyty se vzděláváním. Členové 

společnosti se zúčastnili i mezinárodních konferencí a veletrhů.

Společnost byla transformována na zapsaný spolek, což mělo vliv mimo jiné i na 

úpravu stanov společnosti ve smyslu náplně vedení. Vstoupili jsme do České lékařské 

společnosti a byla založena sekce Podiatrie pod Ortopedickou protetikou. Podařila se 

akreditace oboru pedikér a nehtový designer. 

Dále byla zdůvodněna nutnost aktuální výše členského poplatku, což je 1 000 Kč/rok. 

Šéfredaktorkou Podiatrických listů se v letošním roce stala Eliška Kopecká.

Úkolem pro letošní rok bude především posílit komunikaci a mezioborovou 

spolupráci, abychom mohli kvalitně nastavit způsob dalšího vzdělávání. Bohužel se 

v tomto směru zatím nepodařilo ovlivnit náplň rekvalifikačních kurzů. V letošním roce 

bude dán větší prostor podologicko-pedikérské sekci, aby se mohla aktivně podílet 

na přípravě programů workshopů a odborných programů, m. j. i na příštím sjezdu 

společnosti v Hradci Králové.

Byl vznesen požadavek na zřízení akreditovaného pracoviště na provádění 

odborných zkoušek.

Usnesení 15. sjezdu ČPS
Počet účastníků: 65, z toho 2 zahraniční

Program sjezdu:

MUDr. Marie Součková zahájila sjezd a následně MUDr. Jaroslav Lux provedl 

volbu návrhové a mandátové komise v následujícím složení:

Návrhová komise: Ing. Jana Vašková, Petr Pleschinger, Halina Mičková

Mandátová komise: Eva Ptáčková, Ivana Bučková, Lenka Pleschingerová

Návrhová i mandátová komise byly zvoleny plným počtem hlasů. 
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Pro budoucnost společnosti je třeba zintenzivnit spolupráci a účast ve FIP a ECP. 

Cílem je, aby ČPS byla leaderem podiatrie v ČR a rozšířila aktivity i v mezinárodní 

spolupráci. 

Valná hromada souhlasila se zprávou prezidentky v počtu 61 hlasů.

Paní Hana Hušková přečetla zprávu Elišky Kopecké o činnosti podologicko-

pedikérské sekce. V loňském roce probíhalo připomínkování náplně práce pedikérky 

a nehtové designerky v katalogu Národní Soustavy Povolání a připomínkování 

zákona o nelékařských povoláních. Konaly se workshopy na veletrhu v Letňanech.

Loni vznikaly první soukromé podiatrické provozovny pedikérek – zdravotních sester, 

které ukončily kurz Podiatrická sestra. 

Členové společnosti byli vyzváni, aby zaslali své podklady ohledně vzdělávání a paní 

Ivana Kamencová vytvořila tabulku vzdělávání, která bude zveřejněna v PL.

Průběžně se rozšiřuje spolupráce pedikérek s lékařskými pracovišti a zaměřili jsme se 

na propagaci společnosti nejen mezi pedikérkami a v lékařském sektoru, ale také 

mezi fyzioterapeuty a v odborném školství.

Zavedli jsme i možnost odebírání Podiatrických listů nečleny ČPS, což může zajistit

i příliv nových členů do společnosti a zlepšení mezioborové spolupráce. Na webu 

podiatrie spravujeme Poradnu. V letošním roce bude vytvořena náplň podologicko-

pedikérské sekce.

Valná hromada souhlasila se zprávou Elišky Kopecké v počtu 61 hlasů.

Předsedkyně dozorčí rady paní Pavla Chadrabová přednesla zprávu o hospodaření 

společnosti v roce 2015. Stav finančních prostředků je následující:

Stav na účtu společnosti k 1. 1. 2015: 161 269 Kč, stav v pokladně: 1 353 Kč,

celkem: 162 622 Kč. 

Stav na účtu společnosti k 31. 12. 2015: 115 263 Kč, stav v pokladně: 1 418 Kč,

celkem: 116 681Kč. 

Pohledávky se splatností do roku 2016: 24 000 Kč, závazky se splatností do roku 2016: 

16 214 Kč, stav vlastního jmění k 31. 12. 2015: 169 403 Kč, stav nerozděleného zisku 

k 31. 12. 2015: 9 293 Kč.

Náklady společnosti v roce 2015 byly celkem: 835 299 Kč, výnosy byly celkem:810 840 

Kč. Výsledek hospodaření je -24 459 Kč. Členské příspěvky na rok 2015 byly vybrány 

ve výši 213 150 Kč.
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Valná hromada schválila výsledky hospodaření za rok 2015 počtem 51 hlasů, 2 se 

zdrželi hlasování. 

Dále Pavla Chadrabová seznámila přítomné s návrhem plánu hospodaření a 

rozpočtu na rok 2016. Plánované náklady jsou celkem 497 666 Kč, plánované výnosy 

jsou celkem 505 030 Kč. Výsledek hospodaření je očekáván v plusu, konkrétně

7 364 Kč.

Valná hromada schválila návrh plánu hospodaření na rok 2016 počtem 49 hlasů. 

MUDr. Miroslav Havrda přednesl informace o účasti na světovém kongresu FIP, který 

proběhl ve dnech 26. - 28.5.2016 v Montrealu, v Kanadě. Novým presidentem FIP je 

Dr. Matthew Garoufalis z USA. Nosné téma kongresu byla rakovina kůže, péče 

o diabetickou nohu a role oboru podiatrie pro veřejné zdraví. Přednášky byly 

rozděleny do odborných sekcí, program byl doplněn workshopy a postery. Součástí 

kongresu byla i výstava odborných firem.

Valná hromada souhlasila se zprávou MUDr. Havrdy v počtu 61 hlasů.

V dalším programu následovaly odborné přednášky.

Valná hromada schvaluje konání 16. Sjezdu ČPS dne 4. 6. 2017 v Hradci Králové

a pověřuje podologicko-pedikérskou sekci vypracováním odborného programu.

Návrh usnesení byl valnou hromadou schválen počtem 53 hlasů. Valná hromada 

jednohlasně přijímá usnesení 15. Sjezdu ČPS.

V Brně, dne 11. 6. 2016

Návrh usnesení: 
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Plán hospodaření na rok 2016
Česká podiatrická společnost z.s. se sídlem:

Praha 10, U Vršovického nádraží 14, IČ: 265 41 327
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 Rozpočet na rok 2016 jednomyslně schválen valnou hromadou 11. 6. 2016







Autorizovaná osoba Česká podiatrická společnost z.s., se sídlem
U Vršovického nádraží 14, 101 00 Praha, zastoupená MUDr. Marií 
Součkovou, provádí profesní kvalifikační zkoušky v oboru 69-025H 
Pedikérka a nehtová designérka

• pro absolventy rekvalifikačních kurzů v tomto oboru, kteří nesložili 
kvalifikační zkoušku 

• pro kosmetické školy s daným studijním oborem

• pro rekvalifikační střediska

• pro zájemkyně, které již pracují v oboru a chtějí zvýšit prestiž svého 
pracoviště a stát se kvalifikovaným profesionálem

Po absolvování obdržíte osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky, toto 
osvědčení je veřejnou listinou.

Žadatel (starší 18 let) vyplní přihlášku a zašle ji na Českou podiatrickou 
společnost. Tato ji zaeviduje a do 21 dnů zašle uchazeči pozvánku ke 
zkoušce. Stanovená úhrada za zkoušku musí být uhrazena nejpozději
7 dní před zkouškou, v případě neúspěchu se provedená úhrada nevrací. 
Nový termín zkoušky není časově omezen.

Zkouška probíhá před autorizovaným zástupcem společnosti – paní 
Janou Výmolovou, Tyršova 195, 742 58 Příbor

Odborným školám a školicím střediskům nabízíme možnost konání 
zkoušky v jejich výukových centrech.

Kvalifikační zkouška



V tomto čísle Podiatrických listů se poprvé setkáváte se soutěžní otázkou, odpověď 

snadno naleznete během čtení:

Vyhrává první, desátá a patnáctá správná odpověď. Výherci budou kontaktováni

e-mailem, mohou se těšit na příjemné termoponožky, tričko nebo otvírák. Jejich 

jména se dozvíte v čísle 3/2016.

Jak se jmenoval lékař, který v 70. letech minulého století vyvinul 

individuálně tvarovatelné ortopedické stélky?
 

Odpovědi zasílejte s označením SOUTĚŽ na e-mail: kopeceli@seznam.cz

do 31. 8. 2016.

Soutěžní otázka
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Informace k systému
vzdělání 

Ivana Kamencová
Kraslice

na posledním sjezdu jsme se dohodli, že vypracujeme novou tabulku na hodnocení 

dosaženého vzdělání nejen v rámci podiatrie. Tabulka je ke stažení na www.podiatrie.cz

v kolonce Podiatrické vzdělávání. Někteří z vás již během roku posílali kopie svého vzdělání 

a mají body připsány.  

Pověřenou osobou pro administraci vzdělání je paní Kamencová Ivana. Prosím všechny, 

kteří vykonávají ošetření nohou, aby odeslali kopie svého nejvyššího vzdělání a také kopie 

diplomů, kurzů, sympozií, potvrzení ze sjezdu apod. na adresu:  Kamencová Ivana, 

Pedikúra, Palackého 1891, 358 01 Kraslice, pro osobní komunikaci užívejte: tel.: 728 069 

005, mail: i.kamencova@seznam.cz. 

Tabulku si vytiskněte, vyplňte a s okopírovanými certifikáty odešlete. Certifikáty můžete 

kopírovat oboustranně a černobíle. 

Po zaevidování bodů budou vaše dokumenty uloženy ve vaší složce v sídle ČPS.

Uzávěrka je do konce října 2016, aby se stihl web se vzděláváním

od nového roku aktualizovat. 

Vážení členové,
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Jak předcházet
cukrovce? 

MUDr. Miroslav Koliba
Diabetologická a Podiatrická ambulance, Ozonoterapie, Vratimov
www.diabetologieostrava.cz

Úvodem bych rád upozornil, že následující řádky jsou věnovány onemocnění, 

které označujeme jako cukrovka 2. typu (DM2T), protože u cukrovky prvního 

typu, nebo těhotenské cukrovky, uvedená pravidla neplatí. 

Co můžeme udělat proto, abychom cukrovkou neonemocněli? 

Kontrola jídelníčku: 

Pohybová aktivita: 

Skeptik by řekl, že cukrovce druhého typu se utéct nedá, zejména pokud má jedinec 

oba rodiče diabetiky. Dokonce je pravdou, že v daném případě je pravděpodobnost 

vzniku onemocnění vysoká. Skeptik se jistě neplete, nicméně dědičnost cukrovky je 

polygenní (je zodpovědných mnoho genů) s nemalým vlivem prostředí. Dědíme 

nejen geny od svých rodičů, ale kopírujeme také způsob stravování v rodině. 

Preference tučných jídel s malou pohybovou aktivitou je záruka, že geny budou 

pracovat velmi dobře. 

musíme si uvědomit, že lidský druh byl statisíce let hladový

a až posledních pár desetiletí máme dostatek jídla, tudíž je přirozené, že my - lidi, 

jsme hladoví a rádi jíme a ještě radši dané jídlo ve formě zásob ukládáme do tuků 

(kdyby bylo náhodou hůře). Jde nám dobře uložit tuky a cukry. Bohužel bílkoviny nám 

ukládat jde jen do aktivní svalové hmoty a nejsme schopni si nadělat zásoby, tak jak je 

to u tuků. Abychom předešli cukrovce, musíme hlídat naši váhu a zásobu tuků. Dobře 

nás na daný fakt upozorní obvod pasu a váha. V jídelníčku proto preferujme zeleninu, 

libová masa, omezíme přísun cukrů ve formě moučných jídel, nebo velkého množství 

ovoce. Tuky musíme hlídat zejména v tučných masech (libový bůček je náš sen :-) ), 

pozor ale na tuky zejména ve smažených jídlech nebo sladkostech. 

znovu bych doporučil se zamyslet nad historií. Vzpomínáte si, 

že by lidstvo někdy v historii tak málo chodilo jak dnes? Je doba počítačů a aut. 

Spěcháme vozidlem někam, kde znovu sedíme, abychom vsedě pracovali. Tudíž 

pohyb a díky pohybu výdej energie nám neskutečně chybí. Pravidelný výdej energie 

zvedá bazální metabolismus a tudíž spalovaní zásob. Proto pokud chceme redukovat 

zásoby tuků, je kromě velmi rozumné úpravy jídelníčku vhodné se začít hýbat. 

Dokonce ze zkušenosti diabetologa, bych doporučil zásadní radu: pokud chcete 

hubnout, v první řadě neuvažujte nad jídelníčkem, ale nad možnostmi pohybové 



aktivity a zejména časem, který chcete do svého hubnutí investovat. Doporučený 

pohyb je minimálně 30 minut třikrát týdně. Pohybová aktivita by neměla být zničující, 

nicméně příjemně by měla tělo unavit a vyplavit nám tak potřebné endorfiny, 

abychom měli ze sebe radost. Pohyb by jistě neměl vést k svalovým, nebo kloubním 

bolestem. 

 psychologové tvrdí, že pro člověka je stres jako sport, je nevyhnutelné 

mít jistou úroveň stresu, nicméně ne stresu, který nejsme schopni zvládnout. Je 

vhodné mít celodenní program, který s úsměvem na tváři zvládneme a s pocitem 

uspokojení a dobře vykonané práce přicházet domů. Jistě ale není vhodné nechat své 

tělo podrobovat stresu, který nejsme schopni dobře zvládat. Tudíž dělejme to, co 

umíme a co nás baví, vyhněme se zátěži, která nám život znepříjemňuje. Někdy jsou 

to bohužel lidé, kteří nám den zpestří natolik, že kromě barev duhy vidíme rudě, 

nicméně pokropte tyto osoby deštěm zdravé asertivity a jistě Vám pak bude lépe. 

 pokud se již léčíte s vysokým tlakem, cholesterolem nebo jinou nemocí, 

doporučuji dbát rad lékařů, užívat pravidelně léky a snažit se docílit podpůrnými 

opatřeními cílových hodnot vašeho krevního tlaku, cholesterolu a pokud se léčíte 

cukrovkou, tak i cukru. 

Jistě Vás napadne minimálně dalších pět nápadů, jak cukrovce druhého typu 

nepropadnout, ale z mého pohledu jsou výše uvedené rady univerzální a plošné pro 

celou populaci a nezatížené osobním benefitem z prodeje nějakého doplňku stravy, 

který bude zaručeně fungovat. Jistě je mnoho léků, doplňků a bylin, které hladinu 

krevního cukru sníží (sám denně mnoho léků předepisuji), nicméně nefarma-

kologická, výše uvedená opatření, nemají nežádoucí účinek a ani neruinují rodinný 

rozpočet. 

Méně stresu:

Léčba:

S přáním veselých a zdravých dnů, MUDr. Miroslav Koliba 
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Rozhovor se
Zdeňkem Benešem

Se Zdeňkem Benešem si povídala
Eliška Kopecká

Bydliště: Litomyšl, věk: blíže neurčený, povolání: kreslíř vtipů, pracuje

v supermarketu, zájmy: příroda, filozofie, knihy, malířství

Asi v deseti letech, to byl časopis Ježek, ale to Ty nemůžeš pamatovat. Byl tady 

v Litomyšli Ondřej Suchý, víš, ten bratr Jiřího Suchého, stavil se u mě doma, pak jsme 

šli do hospody. Mám od něj časopis, já Ti ho ukážu, jsem tam na titulní straně, 

dokonce. On mi otiskoval vtipy v Sedmičce pionýrů, ve 12 letech, prosím tě. Pak jsem 

toho nechal. Až po revoluci jsem zase začal, tak v devadesátém roce.

Hodně jsem maloval do Dikobrazu, ale nejvíc asi Trnky Brnky, Oraz, už o něco míň 

Katka, Víkend, Zemědělské noviny, pak ty erotický, ale ty nebudu ani jmenovat. Tam 

zase dobře platili. Nejvíc jsem dostal asi 850,- Kč za vtip, taxu si určovali vždycky sami 

v redakční radě, ale uživit se dalo. Teď mi vychází vtipy ještě v Tourpressu, hlavně 

v letních vydáních. Já nakreslím vtip a oni k tomu udělají křížovku.

Adolf Born dělal nejlepší vtipy, zápaďácký styl, byl to výborný kreslíř, kdyby žil na 

Západě, udělal by kariéru. Ale žil tady.

A pak ještě Michal Hrdý, pamatuješ ho? To byly vtipy! On dobře maloval, ale hlavně byl 

úžasně vtipný! On toho moc nenamluvil, text vtipu, to byly dvě tři slova, ale 

neskutečný humor!

Někdy mě napadne něco, třeba při čtení knížky, musím si to hned napsat. Text píšu 

nejdřív, pak maluju. Nesmím k tomu teda pít alkohol, to je brzda strašná. Nechápu, 

když někdo říká, že tvoří opilý. To i Hašek psal jen do pátého piva. Pak už jsou to 

bláboly, nesmysly. A Picasso, ten pil vodu, když maloval. To bývá jen póza, že se maluje 

pod vlivem. Ale Picasso příšerně hulil, zapaloval jednu od druhé, a to se dožil 97 let! To 

taky nechápu, že jiní nekouří a umřou mladí.

Néno, kdy jsi vlastně začal malovat vtipy?

Kde Tě tiskli?

Máš nějaké vzory?

Já moc nechápu, jak Tě ty vtipy napadnou. Kde pořád bereš inspiraci, tolik 

let?



 

To jo, někdy od deseti let, ale to tam nepiš. Dneska Tě nesmí ani vyfotit s cigaretou, 

aby se náhodou nepropagovalo kouření. Hvězdy, celebrity, kouří jak komíny, ale 

s cigaretou je na fotce neuvidíš. Ono to asi ani nejde nekouřit, když jsi celebrita. Ten 

stres, žádné soukromí, pořád je někdo sleduje, fotí…

Vždyť ona malovala, mám od ní plno obrázků! Chtěla být malířkou, byla to bohémka, 

ale nepila. Já jsem jí říkal „svéhlavá Evička“. Praktická nebyla. Pak se vdala a byl konec.

No určitě! Oni mě podporovali oba rodiče, ale zkazil jsem si to sám. Neměl jsem výdrž. 

Já jsem se chtěl dostat na grafickou školu, ale to mi nevyšlo, pak jsem viděl výlov a šel 

jsem na rybáře. Do Třeboně. To mě nebavilo, nehodil jsem se tam. Pak jsem různě 

dělal, v Krkonoších, na Vertexu, hodně jsem toho prošel.

Pak jsem kreslil pro zábavu, to bylo nejlepší.

Jo. Žádná hvězda nejsem, ale tiskli mě. Mám ještě obrázek, tam jsem v Praze 

s Renčínem. Já jsem říkal: není to blbý, vedle takového umělce, a on říkal: není to blbý, 

já mám Tvé vtipy rád. On tu má někde chalupu, chodí tady po Litomyšli. Určitě ho 

potkáváš, má úplně bílý vlasy.

Na pedikúru nechodím, stříhám si nehty sám. Nohy mažu nějakým bylinkovým 

krémem. To jsem asi zdědil, dobrou kůži. Nosím ponožky do sandálů, i když se to prý 

teď nenosí, že to je ostuda.

Néno, Ty kouříš, co Tě znám.

Tvoje maminka měla ráda malířství?

Ona Tě podporovala?

Živil ses jenom kreslením vtipů po revoluci?

Néno, a teď otázka – pecka. Co Ty a pedikúra?
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Ale prosím Tě, já měla na pedikúře profesora z Ameriky a měl taky do 

sandálů ponožky!

Máš mail?

A počítač?

Néno, já jsem si až při psaní uvědomila, že vlastně vůbec nevím, jak se 

doopravdy jmenuješ křestním jménem. A teď tady čtu Zdeněk. Tak to je 

nejvyšší čas skončit. Děkuju Ti za vtipy pro náš časopis a na tu pedikúru si Tě 

objednám, i kdyby to mělo být zadarmo. Jsem zvědavá, jakou máš doopravdy 

kůži!

No to teda, to bych neřekl…

No to právě že nemám. Já si to všechno, co potřebuju, napíšu někde u kamarádů.

No to taky ne. Ale kurz na počítače mám, to jo.
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Naše tělo, to je řada komplexních, vzájemně propojených systémů a příčina bolesti nebývá 

hned zřejmá. Bolestí a pocitem nepohodlí se nám tělo snaží říci, že něco není v pořádku. Žádá

o pozornost, aby nedošlo k ještě závaznějšímu zranění.

Filosofie Formthotics

Výjimečnost Formthotics

Formthotics System

Výhradním dodavatelem stélek FormthoticsTM na český trh je firma 

G.P.S. Ofa s.r.o.

Fügnerova 1244, Černošice  www.gps-ofa .cz  info@gps-ofa.cz  tel.: 251 642 165 

Lidské tělo je ucelený systém a i při jednoduchém pohybu se musí zapojit mnoho členů. Funguje v něm 

tzv. kinetický řetězec, což v praxi znamená, že když vyřešíme jeden problém, ovlivní to i další části 

těla.Přesně o tom jsou stélky Formthotics. Dodávají podporu základu těla, tedy chodidlu, které sestává 

z 52 kostí, 66 kloubů a spousty vazivové tkáně. Nohy denně udělají kolem 10 000 kroků a je třeba o ně 

pečovat. Postavení chodidla, potažmo nohy totiž ovlivňuje postavení celého těla a tím i zapojování 

svalů.

V 70. letech minulého století si doktor Charlie Baycroft, odborník na muskuloskeletární poruchy, všiml, 

že čím dál tím více jeho pacientů trpí bolestí nohou a chodidel, jejichž příčinu nejsou sto podiatři 

diagnostikovat.

Tito klienti neměli žádný anatomický problém, což naznačovalo, že problém není uvnitř těla, ale je 

spíše výsledkem prostředí. Větší část svého vývoje se lidé pohybovali na měkkém, přírodním povrchu, 

jako je hlína a tráva. Tvrdé povrchy, po nichž chodíme nyní, máme teprve posledních 200 let. Chodidlo 

se na nich necítí pohodlně, a tak se křivý a zplošťuje.

Doktor Baycroft se tehdy rozhodl vytvořit nové paradigma a intenzivně se začal věnovat léčbě 

dysfunkcí chodidel a nohou.Čerpal ze svých zkušeností z oblastí sportovní a muskuloskeletární 

medicíny, podiatrie i fyzioterapie a vyvinul převratný model léčby – individuálně tvarovatelné 

ortopedické stélky Formthotics™.

Za posledních 40 let stélky prověřily miliony nadšených pacientů, kteří trpěli bolestí a dysfunkcí nohou 

a stélky jim přinesly úlevu. Mnoho specializovaných podiatrických klinik po celém světě používají 

FortmthoticsTM jako efektivní nástroj léčby pro potíže dolních končetin.

Formthotics™ jsou revoluční individuálně tvarovatelné ortopedické stélky, které se používají při 

prevenci i léčbě úrazů dolních končetin, při potřebě zvýšení výkonnosti i pocitu pohodlí.

Stélky Formthotics™ uplatňují sportovní lékaři, podiatři i fyzioterapeuti a jsou k dostání výhradně na 

specializovaných pracovištích, kde se tepelně tvarují dle jedinečného tvaru chodidla pacienta a typu 

obuvi. Jsou vyřezávány systémem 3D z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami, která má unikátní 

tvarovací vlastnosti. Tyto stélky plně korespondují s biomechanickými a neuromotorickými funkcemi 

dolních končetin.

FormthoticsTM není jen značka jedinečných ortopedických stélek. Je to celý systém postupů vyšetření 

nohou klienta (Six TestsTM), tvarování stélek (Six StepsTM) a doporučených postupů kontroly. 

Formthotics SystemTM je kvalitní a funkční péče o Vaše klienty, kteří se budou cítit jako v bavlnce.

Výhradní dodavatel stélek Formthotics na český trh, firma G.P.S. Ofa s.r.o., pořádá pravidelné 

praktické workshopy, kde se můžete o stélkách a práce s nimi dozvědět více.

Aktivní život bez bolesti
s individuálně natvarovanými stélkami Formthotics
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Lidské nehty odpovídají kopytům či drápům zvířat. Vyskytují se pouze u primátů, kteří 

proto byli v dřívější terminologii označováni jako nehetnatci.

Nehet patří k odvozenině pokožky (dermis). Je to útvar, který z ní vzniká (také chlupy

a kožní žlázy), zrohovatělá destička na posledním článku prstu nohy a ruky.

– tvoří ji tvrdý keratin (bílkovina)

– také zárodečná vrstva (matrix germinativa), leží pod 

kožním valem a vlastní nehtovou ploténkou. Tato vrstva se nachází nejtěsněji u kůže

a tvoří se zde keratin. Pokud dojde k poškození kořene nehtu, zastaví se růst. 

 – nehet se odděluje od nehtového lůžka a přerůstá volně bříško prstu

– bledší, poloměsíčitá oblast, kde prosvítá zárodečná vrstva

– nehtová kůžička, která kryje nehtovou ploténku směrem 

k prstu a pomáhá chránit kořen nehtu před infekcí

– jsou jimi překryty a obklopeny všechny okraje nehtu 

kromě volného

– husté vazivo pod hyponychiem odpovídající 

škáře

– spojení nehtové ploténky s podložkou, pokračování matrix, kde se 

již netvoří buňky a nedochází zde k tvorbě nehtu

Mechanická ochrana před poškozením měkké tkáně nehtu – bez nehtu by 

kůže byla stále poškozována a složitě by se hojila 

Nehet zlepšuje hmatové čití drážděním hmatových tělísek v bříšku prstu

Okrasná – manikúra, pedikúra

Uchopovací – pomáhá uchopit drobné předměty (navlékání jehly…)

Složení nehtu:

Nehtová ploténka (corpus unguis) 

Kořen nehtu (radix unguis) 

Volný okraj

Měsíček (lunula) 

Cuticula (eponychium) 

Kožní valy (vallum unguis) 

Nehtové lůžko (lectulus unguis) 

Hyponychium 

Funkce nehtu:

•

•

•

•

Nehet
(lat. unguis, řec. onyx)

Eliška Kopecká
Litomyšl



PODIATRICKÉ 2/2016

www.podiatrie.cz
38

Zbraň – oběť škrábe, zatíná nehty do násilníka

Tvar nehtu může být ovlivněný onemocněním nehtu (lupénka apod.), věkem, 

celkovým onemocněním, příliš úzkou obuví, nebo nízkou obuví ve špičce, 

nedostatkem železa apod.

Pohybuje se v rozmezí 0,5 – 0,7 mm. Silnější nehty mívají muži, neboť manuální prací 

se nehty opotřebovávají a organizmus se snaží vytvořit si silnější, odolnější vrstvu. 

Ženy zase mívají nehty tenčí vlivem máčení nehtů ve vodě, chemikálií (gel, lak, 

odlakovač, jar, Savo apod.). Často se nehet ztlušťuje také vlivem stáří.

Nehty vznikají na špičkách prstů kolem 10 týdne prenatálního vývoje plodu. Rostou 

nepřetržitě celý život. Novorozenec má nehty tenké, velmi mu rychle rostou, často 

mívají podélně probíhající, mělké rýhy. U dospělých lidí odroste celý nehet během 6 

měsíců, nehty na nohou pomaleji než na rukou, odrostou tedy za 2 krát až 3 krát delší 

čas. Rychlost růstu závisí na mnoha faktorech, např. na věku, dědičnosti, celkovém 

onemocnění, opotřebení, ročním období. Rychleji rostou nehty vlivem hormonů také 

v těhotenství. Ve stáří se růst zpomaluje, měsíček postupně mizí, ztrácí se lesk. Vlivem 

horšího krevního oběhu se objevuje na nehtech ve stáří podélné rýhování a větší 

příčné zakřivení.

Seznam literatury: Masarykova univerzita v Brně, Bakalářská práce, Lada Jahodová, r. 2005

•

Typy tvaru nehtů:

Tloušťka nehtu:

Typy tvarů nehtů (podle Koennera 1967).
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Lakujeme vždy čisté, suché a odmaštěné nehty. Použijeme čistič gelu

nebo odlakovač.

chrání nehty před barevnými pigmenty laků

zpevňuje a regeneruje nehty

usnadňuje roztírání barevného laku

aplikuje se v jedné vrstvě

nechat dokonale zaschnout

jako podlak možno použít lakový inhibitor

plísní (anti-fungal)

 obsahují např.: nylon, silikon, 

diamantový prach, hedvábí 

Biotin = vitamin H = vitamin B7

Karoten = vitamin A

Keratin ( protein )

Kolagen ( protein )

Kyselina linolová = vitamin F

Methionin (součást proteinů, obsahuje síru)

Mořské řasy (obsahují  jód, vápník, železo, hořčík)

Panthenol = provitamin B5

Vápník = kalcium

nemíchat třepáním (utvoří se bublinky!), lahvičku raději válet v dlaních

pokud je lak příliš hustý, použijeme ŘEDIDLO NA LAKY - THINNER

(pár kapek, protřepat, nechat cca 15 min ustát)

aplikujeme 1-2 vrstvy (dle krycích schopností laku)

každou vrstvu nechat dokonale zaschnout

Aplikace podlaku (BASE COAT) : 

•

•

•

•

•

•

Pro zpevnění nehtu nebo vyrovnání povrchu nehtu

Pro regeneraci obsahují např.:

Aplikace barevného laku:

•

•

•

•

Zásady a tipy lakování
nehtů

Kamila Šindelová
Krmelín



www.podiatrie.cz
40

PODIATRICKÉ 2/2016

Aplikace nadlaku (TOP COAT) :

•  

•

•

•

•

Správné uchovávání laků zaručí jejich delší životnost

•

•

•

•

•

průhledný lak s vysokým leskem

vytvoří ochrannou a pružnou vrstvu, která chrání barevný lak

aplikujeme jednu vrstvu

 můžeme použít VYTVRZOVAČ LAKU (také se leskne a zajistí  dosušení laku)

schnutí je možno urychlit SUŠIČEM LAKU (bývá se štětečkem, kapátkem nebo 

ve spreji), může obsahovat oleje na regeneraci kůžičky (na záděry, záněty aj.), 

proto již není vhodné nanášet žádnou další vrstvu laku.

po skončení lakování závit lahvičky otřít od vyteklého laku 

(tamponkem s odlakovačem)

lahvičku po použití vždy dobře uzavřít

uchovávat v temnu a při pokojové teplotě (v šuplíku)

je lepší, když lak stojí a štěteček je tak ponořený v laku

občasná kontrola a dolití ředidla na laky předejde úplnému vyschnutí

a tím znehodnocení laku.
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Gel

Výhody gelu: 

Nevýhody gelu:

Akryl

Výhody akrylu: 

Nevýhody akrylu: 

Gel je průhledný, pružný materiál s výbornou přilnavostí, trvanlivostí, neobsahuje 

agresivní složky jako akryl. Pro své vlastnosti je většinou používán více než akryl. UV 

gel na nohy se používá jiný, než na ruce. Na nohy se používá gel pružný,

s antimykotickými složkami.

nezapáchá, lehčeji se piluje, lepší aplikace nehtových ozdob.

 potřeba UV lampy, při dání do UV lampy může zatéct do valů.

Akryl je prášek, sám o sobě agresivní, aktivuje se pomocí liquidu, pak se změní na 

plastickou hmotu, kterou se přímo na nehtu modeluje nehet nový. Právě tento liquid 

je znám svým charakteristickým zápachem. Akrylové nehty jsou daleko tvrdší jak 

gelové, tím pádem může docházet k horšímu opracování daného materiálu. 

nepotřebujete UV lampu, při správné manipulaci nezatéká do valů

zapáchá, v létě rychle tuhne, hůře se piluje.

Modeláž na nohách se provádí u žen, je jiná než na rukách. Liší se hlavně tím, že na 

nohách se nehty neprodlužují (pokud neprovádíme protetiku nehtu a tu provádíme

i u mužů) a nedělá se c oblouk. Takováto úprava nehtů je hlavně z estetického 

hlediska.

Postup modeláže na nohou UV gelem: Nehet si zmatníme, odstraníme nehtovou 

kůžičku a nadnehtovou blanku. Nehty si zapilujeme do požadovaného tvaru, 

oprášíme si je a poté naneseme čirý UV gel, pouze v tenké vrstvičce jako bychom 

nanášeli lak. Poté dáme vytvrdit do UV lampy, setřeme výpotek, zmatníme pilníkem, 

nebo bruskou, pak naneseme barevný UV gel buď na celé nehty, nebo jako francii. 

Dáme opět vytvrdit a naneseme závěrečnou vrstvu gelu, kterou taktéž necháme 

vytvrdit. Setřeme výpotek a máme hotovo. Při nanášení gelu si musíme dávat pozor 

na zatečení gelu do valů. Může docházet k odlučování gelu, zatečení vody pod 

Rozdíl mezi UV gelem
a akrylem

Kateřina Šramelová, Studio 33
Mladá Boleslav
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odchlípnutý gel a vytvoření mykózy! Materiálu nesmí být naneseno mnoho, protože 

může dojít k mechanickému poškození nehtové ploténky (velký tlak materiálu, tlak 

obuvi svrchu).

Výhodou proti lakování je výdrž. Gelové či akrylové nehty vydrží daleko déle a mají

i ochrannou vlastnost. A další velké plus je, že po vytvrzení UV gelu či zaschnutí akrylu 

se nemusí klientka bát, že by měla výtvor na nožkách ničený díky ponožkám či obuvi. 

Obrovskou výhodou je, že vám je nezničí ani chlorovaná voda v bazénu či slaná voda

v moři, ani dlouhá pěší túra, a můžete si užívat dovolené bez laků a odlakovačů :-).

Vždy klientům doporučuji spojit úpravu nehtů s pedikúrou, aby měli krásné jak 

nehtíky, tak nožky.



Ivana Kamencová
Kraslice
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S tímto materiálem pracuji od r. 2010

Nehtová protetika se mi osvědčila u klientů, kteří jsou po úraze a pro klientky 

z estetických důvodů.

Nehtová protetika
Unguisan

I. Kazuistika – žena 30 let, poprvé přišla v prosinci 2013. Nepamatuje si, od kdy jí 

nehty začaly takto růst, na žádnou nemoc se neléčí.

Nenosila v létě otevřené boty, chodidla vždy v ponožkách, touto situací je 

traumatizována. 12/2013 aplikována náhradní nehtová ploténka. Při kontrolách po 

třech měsících, dolní odrostlá část náhradní ploténky zbroušena a doplněna. Zhruba 

po deseti měsících dáváme ploténku novou. Přírodní nehet klientce dorůstá do větší 

délky, ale jeho kvalita není dobrá. Klientka si nehty lakuje a stouplo i její sebevědomí.

1. Připravený nehet k aplikaci 

náhradní nehtové ploténky

2. (Nová) Nehtová náhrada 

(ploténka)

3. Nehtová náhrada 

(ploténka) po 10 měsících 

(a dvou až třech doplnění) 

II. Kauzistika – prosinec 2015, muž 45 let, před čtyřmi měsíci úraz motorovou pilou. 

Došlo k porušení kořene nehtu. V běžném životě mu rozdělený nehet nevadí. Přišel, 

protože odjížděl do zahraničí na lyže a obával se tlaku a bolesti na palec. Došlo 

k odlehčení a dovolená proběhla bez obtíží. Na další úpravu se nedostavil, možná 

příští rok, až pojede opět na lyže…
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Klientka 52 let. Asi 20 let nerostoucí nehty hlavně palce u nohou, návštěvy třetím 

rokem, vždy v jarním období, na zimu necháváme volně.

Paní se na mě obrátila s prosbou, zda by se dalo něco dělat s jejími nehty. Je to pro mě 

vždy dost velká výzva, jelikož ráda pomáhám lidem, kteří to potřebují.

Samozřejmě jako vždy vyslechnu příběh proč a odkdy má nějaký problém. I když je mi 

už jasné, co odpoví. Tato paní mi sdělila, že jí nerostou nehty od mládí. Když mi 

popisovala, jaké kdysi nosívala na nohou lodičky, tak jsme došly k názoru, že nosívala 

nevhodně zvolenou obuv. Bohužel narušen je už kořen nehtu, takže nezbývá, než 

pomoci nehtovou náhradou. Vždy vyrostou jen boční pahýlky a víc nic. 

Ošetřila jsem potřebné nehtíky snížením a zbroušením a hlavně na palcích u obou 

nohou jsem provedla protetiku (náhradu nehtové ploténky).

Použila jsem vysokovizkozní  gel nail repair určený pro korekci a obnovy nehtů 

s ochranou před plísňovými infekcemi. Trošku jsem si s tím pohrála, aby se paní cítila 

co nejlépe, a na závěr jsem jí navrhla, že nehtíky nalakujeme, ať už to stojí za to. 

Paní odcházela se slovy díků. Když jsem se za ní otočila, abych řekla, že nemá proč 

děkovat, tak jsem u ní zahlédla slzy štěstí a svěřila se mi, že už nebude schovávat nohy 

v uzavřených botkách, že jsem ji udělala po dvaceti letech šťastnou ženou. Také mi 

ukáply slzy a zase jsem se utvrdila v tom, že dělám tu nejkrásnější práci, kterou znám, 

pomáhám lidem.

Nehtová protetika
– náhrada (oprava) poškozeného nehtu

Jaroslava Trzaskaliková
Karviná – Nové Město
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Naše zkušenosti s nápravou nehtů metodou
Arkady po chirurgických výkonech 

MUDr. Jaroslav Lux, Lékařská fakulta OU v Ostravě
Podiatrické centrum Medicia, Chirurgická ambulance, Ostrava

V poslední době se na naše pracoviště stále častěji obracejí klienti, kteří v minulosti 

absolvovali stržení nehtů či složitější plastiky provedené chirurgem nebo 

dermatologem pro různá onemocnění nehtů či nehtového aparátu. Hledají u nás 

řešení následků těchto zákroků, projevujících se různými deformitami nehtového 

aparátu. Původní indikace k zákrokům bývají podobné - většinou se jedná o zarůstání 

nehtů, zarůstání s opakovanými záněty, ale i pro mykózou napadené nehtové 

ploténky. 

Klienti nejčastěji přicházejí pro nápravu stavů po částečném nebo úplném stržení 

nehtové ploténky, kdy nová ploténka roste deformovaná, a navíc v průběhu růstu 

deformuje nehtové lůžko. Vážnější jsou pak případy, kdy se lékaři nepodaří naplnit 

primární cíl invazivního výkonu, kterým je zúžit nehtovou ploténku likvidací části její 

zárodečné lišty. Výsledkem jsou pak deformované, hypotrofické, znetvořené pahýly 

nehtových plotének, lehce podléhající mykotickým změnám. V lepším případě rostou 

paralelně se zbylou částí nehtu, jindy i pod ní, či dokonce zarůstají do okolních 

měkkých tkání. Setkali jsme se i se stavem, kdy boční část nehtu rostla obráceně

o 180 stupňů do kloubu a způsobovala po dlouhé roky klientce velké potíže.

Zde je nutno podotknout, že i když se podaří naplnit původní cíl takových invazivních 

zákroků, tj. likvidace zárodečné lišty nehtu bez výše popsaných komplikací, bývá 

vzhled zúženého nehtu, zvláště pro ženskou část populace, následně velkým 

zklamáním, a to právě z estetického hlediska. Z anamnézy u těchto klientek se navíc 

velmi často dozvídáme, že o takovém možném výsledku zákroku nebyly předem ani 

informovány nebo poučeny. 

Při řešení následků po invazivních výkonech využíváme s úspěchem metodu Arkady, 

se kterou máme na našem pracovišti již několik let dobré zkušenosti při ošetřování 

zarůstajících nehtů. Jde o patentovanou, konzervativní, nekrvavou metodu, která 

nehet rekonstruuje a zachovává. S její pomocí se pak prostřednictvím speciálního 

instrumentária snažíme postupně rekonstruovat různě rostoucí pahýly nehtu do 

jeho původní fyziologické podoby a tvaru. 

Výsledky naší práce lze posoudit na přiložených snímcích.
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Klienti jsou vždy poučeni, že náprava následků po předchozích výkonech může trvat 

vzhledem k rychlosti růstu nehtu a jeho deformitám i několik měsíců. I díky těmto 

zkušenostem jsme názoru, že stržení nehtové ploténky či destrukce zárodečné lišty 

nehtu pro zarůstání nehtů jsou již zákroky překonané a zastaralé z důvodů existence 

nových možností řešení, které nabízí například metoda Arkady.

Bližší informace o metodě Arkady je možno nalézt na: .www.zarostlynehet.cz

Klient A

Klient B

Klient C
Stavy po opakovaných 

chirurgických výkonech
Stavy po rekonstrukci 

metodou Arkady
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Sloupek bezpečí
Něco o bezpečnosti aneb sloupek o ochraně

života, zdraví a majetku.

Přemysl Maixner
Policie ČR

Milé členky, členové a příznivci České podiatrické společnosti, letního vydání 

Podiatrických listů. Zdravím vás a vítám na řádcích vašeho Sloupku bezpečí. 

Tentokrát si řekneme něco více o našem zdraví, o kterém jsem se v minulých 

sloupcích zmínil jen okrajově.

Říkali jsme si, že bychom na „něj“ mohli alespoň myslet a mít na paměti také svoji 

rodinu, své rodinné zázemí, prostě své nejbližší. Když přijde nemoc a s ní třeba jen 

střednědobá pracovní neschopnost (dále jen PN) v délce 14 dnů, což je průměrná 

celková délka PN při běžných, život neohrožujících operativních zákrocích, nám 

standardní měsíční příjem klesne nikoliv o polovinu, ale i o dvě třetiny, protože jsme 

živnostníci. A tak se nemoc dotkne naší rodiny celé.

Proto je důležité preventivně reagovat na to, co nám tělo říká. Třeba i na nespavost, 

opakující se bolesti v krku, bolesti v zádech, když už máme té naší pracovní židle „plné 

zuby“ a ráno při vstávání si myslíme, že už to dnes „nedáme“. Příslušná pilulka nás 

sice na chvilku postaví na „ nohy“, ale neřeší skutečný problém.

 Žijeme v rychlé době, ve které je jedním z pánů čas. Všechno se dnes hlídá. Každé 

kousnutí klíštětem, bodnutí včelou, či „divokým“ hmyzem. Každá výrazná, či 

dlouhodobá změna krevního tlaku, obezita. To všechno naši dávní i docela nedávní 

předci zvládali tak nějak bez hlídání. Prostě žili pomaleji, zdravěji a dá se říci, že o dost 

šťastněji, nežli my dnes. Vůbec takových opravdu šťastných lidí je dnes málo. Když se 

někdo takový objeví, okolí ho většinou zavalí povinnostmi, protože se zdá, že tito lidé 

v lásce a s láskou toho unesou víc.

Přes všechnu lékařskou pomoc a hlídání se víc nežli v minulých generacích, je to právě 

čas, kdo rozhoduje o životě, nebo smrti. Tím není myšlen čas naší celkové pozemské 

pouti, ale čas, za který se k nám v případě závažných stavů dostane první pomoc. To je 

ta doba, to je ten čas, který je rozhodující.

V minulých sloupcích jsem se zmínil o tísňových linkách, na které můžeme v České 

republice oznamovat své „tísně“. Asi vás nepřekvapí, že tísňovým linkám u nás kraluje 

linka 112, vkládaná všemi mobilními operátory do všech tipů v současnosti 

prodávaných mobilních telefonů. Na tuto tísňovou linku vedle zdravotních 
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komplikací můžete oznamovat i události pro hasiče a události pro Policii ČR. Tato 

linka dubluje tísňovou linku HZS 150 a tísňovou linku Policie ČR 158. Funguje to tak, že 

když někdo oznámí na tísňovou linku 112 zdravotní problém, je jeho oznámení

tzv. datovou větou v elektronické podobě přenášeno na Zdravotní záchrannou 

službu, která kopíruje územně správní krajské uspořádání státu - tedy na příslušný 

kraj, kterých je v naší republice celkem 14. Příslušná ZZS kraje pak v nutných 

případech telefonicky, třeba až do příjezdu sanitního vozidla RZS s oznamovatelem 

tísně komunikuje a navádí ho, co a jak má do příjezdu RZS dělat.

Tehdy často začíná již zmíněný boj o čas. Ze zákona je ZZS každého kraje uložena 

povinnost zajistit své dojezdové časy. Během posledních let se tyto časy v souvislosti

s likvidací periferních nemocničních zařízení měnily. Nakonec se ustálily na 

dojezdovém čase 20 minut po oznámení možného závažného ohrožení života či 

zdraví do jakéhokoliv místa události na území příslušného kraje.

Přeji nám všem co nejméně takových tísňových událostí, kdy naťukáním lehce 

zapamatovatelného číselného kódu 112 roztáčíme sled událostí vedoucích

k záchraně zdraví či dokonce života. Mějme tedy v úctě všechny, kteří za těmito 

linkami stojí, a vyvarujme se jakéhokoliv zneužití této linky, protože tím bychom 

poškodili hlavně sami sebe. A ještě malé doporučení, rada na závěr. Reagujte na 

příslušného operátora pokud možno věcně a slušně a to i v případě, že budete 

vyzváni k opakování vámi podávaných informací. Slyšitelnost techniky na opačné 

straně sluchátka není vždy stejná a stres z události vykoná také své. Uvádějte nejprve 

místo -  adresu události a kdo volá. To jsou totiž základní informace pro ZZS, ke 

kterým se pak v dalším hovoru vedeném již o vašem zdraví těžko dostanete,

a záchranka přece musí vědět, kam má vlastně vyjet. Navíc při oznámení život 

ohrožujícího stavu sanitní vozidlo neprodleně vyjíždí, a to v době, kdy s operátorem 

ještě komunikujeme.

Děkuji za pozornost a přeji vám příjemné prožití léta a všeho, co k létu patří, tedy

i příjemný, bezstarostně krásný odpočinek.



Přehled veletrhů na podzim 2016
a na jaře 2017

Lenka Pleschingerová,
Nový Bor, www.pleschingerova.cz

22. – 23. 10. 2016 veletrh v Mnichově
http://www.beauty-fairs.de/muenchen/home.html

23. – 24. 04. 2017 veletrh v Lipsku
http://www.beauty-fairs.de/leipzig/home.html

24. – 25. 9. 2016 veletrh ve Varšavě

11. – 12. 03. 2017 veletrh ve Varšavě
http://beauty-fairs.com.pl/

5. – 6. 11. 2016 veletrh v Budapešti
http://www.beauty-forum.hu/

23. – 24. 03. 2017 veletrh v Trenčíně
http://www.expocenter.sk

Tyto veletrhy pořádá firma Beauty-Forum.

Následující informace platí pro Německo: Lístky se dají koupit v předprodeji

a doporučuji tak udělat. Fronty u pokladen jsou velké a navíc musíte vyplnit obsáhlý 

dotazník a doložit skutečnost, že podnikáte. Chtějí např. webové stránky, 

navštívenku apod. Pokud stihnete včas předprodej, je možno na jednu registraci 

pořídit dvě vstupenky zdarma. Se vstupem to není jako u nás, kdy na veletrh pustí 

každého, kdo je ochoten zaplatit vstupenku. Ceny výrobků na výstavišti jsou ve velké 

většině uvedeny bez DPH. V Německu prakticky neexistují podnikatelé, kteří by se 

vešli do limitu, kdy není nutná registrace k DPH. Většinou se věci, zvláště u velkých 

firem, musí objednat. Tady nastává problém, protože na českou daňovou registraci 

nechtějí objednávku přijmout a odkazují na české zastoupení. Pokud by se nějaká věc 

obzvláště líbila, zkuste se dohodnout s nějakým regionálním zástupcem, zda by vám 

vybranou věc neprodal. Spotřební materiál u menších firem se běžně prodává a ceny 
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jsou uvedeny s DPH. Navzdory těmto těžkostem doporučuji navštívit alespoň jednou 

takovou akci, protože vystavené produkty nikde v ČR neuvidíte. V případě návštěvy 

důrazně doporučuji vzít si s sebou kufr na kolečkách. Budete neustále zahrnováni 

těžkými vázanými katalogy. Nemusíte mít obavy, že na vás bude divně nahlíženo. 

Naopak, návštěvníků bez kufru je minimum.

Jak je to s vystavováním a prodejem v Polsku, nevím. Poláci možná nebudou tak přísní 

na to, co vám můžou prodat. Vstupenky se i tam dají koupit v předprodeji.

Další firmou pořádající veletrhy tohoto typu v Německu je Kosmetik International 

Messe.

https://www.cosmetica.de/veranstalter/kontakt/

Podmínky prodeje a vstupného jsou podobné jako u firmy Beauty-Forum.

Termíny jsou velmi podrobně vypsány zde: 
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