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P O D I A T R I C K É

Vážení čtenáři a příznivci Podiatrických listů.

Rok se s rokem sešel a opět bilancujeme, hrozíme se rychlosti 

toku času a plánujeme do dalšího roku, dáváme si předsevzetí.

Když se dívám za letošním rokem s časopisem Podiatrické listy, 

s radostí konstatuji, že se tvoří autorská základna, která je 

potřebná k vytvoření zajímavého a různorodého čtení tak, aby 

si téměř každý čtenář našel pro sebe, co ho v oboru zajímá. 

Členové ČPS jezdí do zahraničí nejen na dovolené, ale i na 

různé podiatrické akce a přivážejí nové poznatky, které sdílejí 

s ostatními.

Na příští rok je opět možné předplatné Podiatrických listů pro 

nemocnice, odborné lékaře, školy a jiné instituce, které se 

problematikou nohy zabývají. Jsem velmi ráda, že již letos 

zájem o tuto službu je, a proto v ní můžeme pokračovat.

V časopise, který právě držíte v ruce, najdete další zajímavé 

kazuistiky z pedikérské praxe, nebo ošetření zarůstajícího 

nehtu v zánětu lékařem. Přinášíme v poslední době často 

diskutované téma bosé chůze v rozhovoru s panem Mgr. 

Davidem Mrhačem a dozvíte se mimo jiné i novinky z oblasti 

elektronické evidence tržeb a doplňkového prodeje. Nezapo-

meňte také najít a odeslat odpověď do soutěže, neboť odměna 

za pozorné čtení vás může příjemně potěšit.

Desítka se objeví na certifikátech účastníků workshopu, který 

se uskuteční v březnu 2017 na veletrhu World of Beauty and 

Spa v Praze – Letňanech. Stojí zato udělat si čas a přijít se něco 

nového naučit, potkat se s kolegyněmi a kolegy, zavzpomínat,

a také trochu slavit. 

V příštím roce vám všem přeji úspěchy v zaměstnání, 

podložené znalostmi a zkušenostmi, ke kterým snad přispěje

i náš časopis a vzdělávací akce pořádané Českou podiatrickou 

společností. 
Eliška Kopecká
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Klouby bolí občas každého z nás. Po velké námaze, sportovním 
výkonu, dlouhé horské túře. Koho však bolí bez fyzické zátěže, měl 
by vyhledat lékaře.

Při nadměrné zátěži kloubů dochází k narušení kolagenních vláken. Nejvíce postiženi 
tímto procesem bývají sportovci, lidé s nadváhou nebo lidé s genetickými onemocněními 
kloubního aparátu. Kolagen je základní stavební prvek v těle člověka. Je hlavní organickou 
složkou podpůrného systému organizmu, chrupavek, šlach, vaziva a kůže. Je významnou 
složkou cévních stěn, bazálních membrán a některých tělesných orgánů. Od 25. roku 
života se obsah kolagenu v pokožce každoročně snižuje, po 40. roku se už netvoří vůbec.

- je zakládajícím členem České podiatrické společnosti,

MUDr. Vladimír Holoubek 

školitel v podologii, v přístrojové pedikúře,
orthonyxie (tzv. šponování).

Našim čtenářům doporučuje novinku na trhu, výživový 
doplněk Inca Collagen s vysokým obsahem 100% 
čistého mořského Bio-Aktivního kolagenu bez přísad.

Jeho hlavní funkcí je:
- vyživovat klouby
- zmírňovat bolest v kloubech
- zlepšit pohyblivost kloubů
- zlepšit pohyblivost svalů
- zpomaluje stárnutí pokožky
- regeneruje nehty a vlasy
- zabránit stárnutí kloubních struktur a tkaniva
- nedostatek kolagenu v těle vede ke zhoršení 
stavu kostí, oslabení svalstva a způsobuje 
nežádoucí změny v organizmu

KDYŽ KLOUBY BOLÍ

Pro více informací na:
www.incacollagen.eu a v.stratil@incacollagen.eu
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Eliška Kopecká
šéfredaktor Podiatrických listů

Rozhovor se zakladatelem a předsedou
spolku Bosá turistika,

Mgr. Davidem Mrhačem

Chůze naboso, po příjemném terénu je 

přirozená, zdravá, uvolňující a umí člověka 

nabít energií i radostí. V současné době navíc 

sledujeme vzrůstající trend obliby chůze 

naboso. Na téma toto téma jsem si povídala 

se zakladatelem a předsedou spolku Bosá 

turistika, Mgr. Davidem Mrhačem.

Lidská chodidla byla evolucí vyvinuta tak, aby 

plnila svou přirozenou funkci, umožňovala 

nám dokonale a bez další ochrany se 

pohybovat, zejména po přirozeném pří-

rodním terénu a současně prostřednictvím 

smyslových receptorů získávat informace

o našem okolí, povrchu a teplotě. To jsou 

primární funkce našich chodidel. A to je 

nejspíše tajemství, proč je bosá chůze tak 

příjemná. Příroda nás příjemnými pocity 

zpravidla odměňuje a podporuje, když 

využíváme své tělo a smysly způsobem, pro 

Stále více lidí přichází na chuť chůzi 

naboso. Proč je bosá chůze tak příjemná?

A proč stále více lidí propadá bosému 

šílenství?

který nás jimi obdařila. Proto je nám příjemné 

jíst, pít, cvičit, mít potřebu sociálních kontak-

tů, uspokojovat sexuální potřeby, ale i chodit 

naboso.

Lidé nepropadli bosému šílenství. Jen přestali 

mít zábrany a neřeší již tolik, co tomu řekne 

okolí. I dřív měla spousta lidí chuť odhodit 

boty, měli však obavy porušit společenské 

konvence z důvodu, aby nebyli označeni za 

podivíny.

A to bylo příčinou vzniku spolku Bosá 

turistika. Na internetu již tenkrát, před rokem 

2013, existovaly dost velké komunity bo-

sochodců, častým tématem diskuzí však byly 

právě obavy, anebo špatné zkušenosti

s reakcemi okolí. Rozhodli jsme se to změnit. 

Ukázat veřejnosti, že chůze naboso je zdravá, 

příjemná a zcela přirozená a lidem, co rádi 

chodí bosí, poskytnout zázemí, zbavit je 

ostychu, říci jim: 

,,Nejste v tom sami, je nás poměrně dost, co 

rádi chodíme bosí, nestyďte se zout.“ A to se 

podařilo. Lidé už se nebojí být sami sebou.
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Často potkávám zejména mladé lidi chodit 

bosé i po městě, po tvrdém a mnohdy

i špinavém povrchu, nemůže to přinášet 

nějaká rizika?

U odborné veřejnosti převládá názor o škod-

livosti chůze naboso po tvrdém terénu. Ne 

zcela s ním však souhlasí někteří fyzio-

terapeuté a podiatři, kteří tvrdí, že roli zde 

hraje spíše technika našlapování při bosé 

chůzi. Souhlasím s názorem, že pokud 

chodíme v botách s tlumenou podrážkou

a začneme-li ze dne na den chodit bosí nebo

v barefootové obuvi po tvrdém terénu, 

můžeme si způsobit zdravotní problémy 

pohybového aparátu. Je to dáno tím, že

v normální obuvi našlapujeme přes patu

a málokdo při odložení bot změní styl chůze. 

Soustavné nárazy na patu se pak přenášejí

i do kloubů, které se mohou poškodit. Zkuste 

si zavřít oči, zacpat uši a projít se bosí po 

pokoji. Slyšíte uvnitř ty nárazy při každém 

došlapu na patu? Pokud však chodíme bosí 

přirozeným způsobem, tj. nedopadáme na 

patu, lze chodit bosí bez problémů i po 

tvrdém a rovném povrchu. Kvalitativní rozdíl 

zde však jednoznačně vnímám. Je to jako

s vitamíny. Pestrá, přirozená a rozmanitá 

strava prospěje našemu organismu mnohem 

více, než strava jednotvárná. Stejně tak 

daleko více našemu tělu prospěje bosá chůze 

po přirozeném a rozmanitém povrchu než po 

homogenním.

Další nepříjemností je městská špína. 

Domnívám se, že obavy z infekcí nebo 

poranění nohou jsou sice mnohdy přehnané 

a ve skutečnosti nejsou tak časté, ale nelze je 

ani zcela podceňovat. Jde spíše o psy-

chologický efekt, vidíme-li na chodníku 

plivance, zbytky exkrementů, střepy a od-

padky, vyvolává to v nás pocit odporu. 

Tomuto pocitu bychom však měli naslouchat. 

Varuje nás nejít bosí do míst, která skutečně 

mohou zdravotní riziko představovat. Stačí 

drobné poranění chodidla a na infekci je 

zaděláno.

Estetické hledisko vnímám jako nejmenší 

problém. Zatímco bláto a prach z polních cest

z chodidel lehce odstraníme, s městskou 

špínou to bývá horší, často se zažírá, což samo

o sobě zas tolik nevadí, avšak pokud někde, 

například na návštěvě mimoděk ukážeme 

špinavé plosky svých nohou, může to vyvolat 

nepříjemný dojem.

Ano slýchávám. Odpovídám na to - narodili 

jsme se i bez šatů, tak proč nechodíme nazí

i v zimě? Člověk je sice jediný tvor, který nosí 

boty, ale je také jediný, který si tepelně 

upravuje potravu, neměli bychom tedy žvýkat 

syrové maso? Občas také někde čtu, že obuv 

je zdravotně závadná. Je to relativní, nelze to 

paušalizovat. Obuv i přes své nedostatky 

poskytla člověku určitou evoluční výhodu.

Slýcháváte občas také argument, že člo-

věk je jediný tvor, který nosí boty, nebo že 

máme chodit bosí, protože jsme se bez bot 

narodili?
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Bosá chůze má bezesporu spoustu zdra-

votních benefitů, ale není univerzálním 

všelékem pro každého a na všechno, jak 

někteří tvrdí. S chůzí naboso je to stejné jako 

se spoustou těch populárních zdravotních 

trendů okolo nás. Věřím, že jsou zdraví 

prospěšné pokud se aplikují nenásilně a v při-

jatelných mezích. Málokdo si například 

uvědomuje, že otrávit se lze i zdravými věcmi, 

záleží v jaké míře je použijeme. Vše zdravé 

může být i jedem, záleží jen na množství. 

Například pijeme-li málo vody, můžeme si 

poškodit ledviny. Pijeme-li ovšem vody nad 

míru, můžeme si ledviny poškodit také, 

protože ledviny nestačí vodu zpracovávat,

v těle dochází k poklesu sodíku, může dojít ke 

křečím, respiračním problémům i smrti. Nebo 

kyslík. Bez něj bychom zahynuli, ovšem jeho 

nadbytek může způsobit plicní edém.

Pravidlo 3P. Je dobré začít na příjemném 

terénu, za příjemných teplot a jít naboso jen 

tak dlouho, pokud je to člověku příjemné, 

prostě tak, aby bosá chůze byla relaxem. Co 

zvládne bos jeden, nemusí zvládnout druhý. 

Rezervní boty určitě s sebou. Mám známé, co 

chodí bosi celoročně i po sněhu a v mrazech

a jsou zdraví jako ryba, ale i takové, co projdou 

v létě v žabkách kaluží a nachladnou. Každý 

člověk má jiné limity, které jsou dány 

Co byste doporučil začínajícím boso-

chodcům?

genovými předpoklady, životosprávou, 

aktuálním zdravotním stavem a dalšími 

faktory. Tyto limity lze tréningem posouvat. 

Bosá chůze je návyková. Čím častěji bosí 

chodíme, tím méně času chceme trávit

v obuvi a to, co dříve bychom bosí neušli, po 

čase zvládneme bez problémů.

Specializujeme se na tzv. bosou turistiku, 

organizujeme výlety a toulky přírodou bez 

obuvi. Snažíme se volit pro bosá chodidla 

příjemné trasy s rozmanitým terénem. Není 

výjimkou, že se nás na některém výletě sejde 

až 45 účastníků. Jako bonus často umíme 

zařídit zlevněné vstupné na hrady a jiné 

památky.

Nezřídka nás poptávají obce či jiné instituce

k zajištění programu na veřejných akcích. 

Vozíme s sebou takzvané Bosoviště, skládající 

se z mobilní hmatové stezky a bosonožních 

her na procvičování motoriky chodidel – např. 

kreslení, vázání uzlů nohama, úchopy věcí 

prsty u nohou a podobně. Zjišťujeme, že děti 

milují být naboso a naše bosoviště je vždy 

velkou atrakcí, na kterém se vydovádí

i dospělí. Abychom tyto aktivity stíhali vykrý-

vat, zřídili jsme pobočky. Již máme 8 krajských 

a 3 okresní pobočky spolku.

Lidé s námi ale mohou vyzkoušet i extrém-

nější aktivity, například firewalking – chůzi po 

žhavém uhlí, nebo glasswalking – chůzi po 

koberci skleněných střepů.

Ano, stavíme tolik populární hmatové stezky 

pro bosé nohy, což jsou chodníky, které na 

relativně krátkém a bezpečném úseku 

umožňují  zprostředkovat vjemy z bosé chůze 

po široké škále povrchů. Mimo jejich tera-

peutický účinek si jejich návštěvníci často 

uvědomí, že naboso se dá bez problémů 

Můžete představit činnost spolku Bosá 

turistika?

Stavíte ale také Bosé stezky.
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chodit téměř po každém přírodním terénu.

V České republice jsme byli jedni z prvních, 

kdo se na výstavbu bosých stezek spe-

cializoval a jsme u nás pravděpodobně jediní 

s největším počtem postavených stezek. 

Poskytujeme komplexní služby na klíč, od 

zpracování projektové dokumentace, přes 

vyřízení dotace až po postavení stezky, její 

následnou údržbu, profylaxi a záruční i po-

záruční servis.

O příznivých účincích chůze naboso byly 

napsány mnohé studie. Dokonce už i ve 

starověku byla doporučována jako lék.  

Je všeobecně známo mezi odbornou i laickou 

veřejností, že chůze naboso je prevencí proti 

mnoha ortopedickým problémům, zejména 

těm, které si vytváříme sami nevhodnou 

obuví. Lidé, kteří chodí bosi, zpravidla 

nemívají ploché nohy, haluxy, netrápí je kuří 

oka, puchýře, zarůstající nehty ani plísně 

nohou.

Mnoho mých známých, kteří s bosou chůzí 

začali, tvrdí, že se jako zázrakem zbavili otoku 

nohou, kotníků, bolestí kyčlí či zad a přestali 

mít problémy s páteří. Stimulace reflexních 

bodů na chodidlech, při chůzi naboso má zas 

blahodárný vliv na celý organismus.    

Bosé nohy uzemňují, člověk se zbavuje 

elektrostatického náboje, o jehož škodlivosti 

či neškodnosti se nyní vedou diskuze. 

Některé zdroje uvádějí, že bosá chůze může 

příznivě upravovat krevní tlak.

Bosá chůze je bezesporu vhodnou formou 

otužování a významně podporuje imunitu 

podobně jako třeba ranní studená sprcha.

Nalezneme i argumenty proti chůzi naboso, 

ale občas vyjde najevo, že  jde o studie 

objednané asociacemi výrobců obuvi, či 

ortopedických vložek do bot. Nakolik jsou 

Co byste vzkázal závěrem našim čte-

nářům?

objektivní, nevím. Například argument, že 

dětská noha od batolecího věku potřebuje 

pro správný vývoj chodidla oporu ve formě 

tvrdé podrážky je nesmysl. To už by dávno 

lidstvo muselo vyhynout na ploché nohy, 

uvážíme-li, že drtivá většina dětské populace 

ještě před 100 lety chodila bosá. Ploché nohy 

jsou spíše problémem moderní civilizace, 

primitivní národy, co chodí naboso, problémy 

s plochýma nohama zpravidla nemívají.

Neřešme tolik studie. Zapojme instinkt. 

Dělejme to, na co máme chuť, v čem se cítíme 

přirozeně a co je nám příjemné. Z vlastní 

zkušenosti vím, že při chůzi naboso se cítím 

fajn, působí na mě blahodárně, cítím se zdráv, 

nabitý energií, mám po ní kvalitnější sex. Na 

to, abych tuhle zkušenost měl, jsem ne-

potřeboval číst žádné studie. Prostě když 

mám potřebu se zout a jít bos (tu potřebu 

mám dost často), tak to udělám a užiji si ji. Je 

to SUPER!  Ty vyplavené endorfiny a radost

z přirozeného pohybu – už to je půlka zdraví.
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MEDsport sympozium 2017

Vážení přátelé,

Pro členy ČPS jsme připravili speciální výši registračních poplatků na akce v rámci MSS.

Tuto slevu (20 %) je možné uplatnit pouze do 31. 12. 2016. Je nutné se předběžně 
registrovat na: http://www.medsport.cz/nezavazna-registrace.html

Informace na tel.: 724 310 219.

V pátek 2. června 2017 od 13 do 17 hodin 
zahájíme MSS praktickým workshopem, 
který se bude pochopitelně týkat proble-
matiky nohy. Vše sponzoruje významná 
německá firma Schein, která zde m.j. 
představí své novinky z diagnostiky a léčby 
nohy.

Registrační poplatek 400 Kč (300 Kč - námi 
vyškolení odborníci k práci s vložkami Schein, 
Formthotics, Vasyli), běžně 500 Kč - zahrnuje 
vstup na všechny páteční akce (workshop, 
divadlo, raut), občerstvení, materiály firmy 
Schein, certifikát.

V 19 hodin jsou všichni registrovaní účastníci 
MSS zváni jako minule na speciální 
představení do nedalekého Divadla Drak, po 
něm bude následovat v muzeu loutek 
Labyrint konzumace skvělého vína
Ing. Špillara z Hodonic spojená s pochout-
kami z prasátka. Předpokládané ukončení ve 
23 hodin.

Pro doprovod je po dohodě možné zakoupit 
vstup do divadla a na raut za 300 Kč, přednostně 
pro ubytované v hotelu Tereziánský dvůr (TD).

dovoluji si Vás osobně informovat o jubilejním 10. ročníku MEDsport sympozia 

2017 (MSS), které proběhne v podobném formátu jako v roce 2014. 

Opět se setkáme v krásných prostorách luxusního kongre-

sového hotelu Tereziánský dvůr**** v Hradci Králové.



Ubytování účastníků všech těchto akcí je 
zajištěno v kongresovém hotelu Tereziánský 
dvůr****. Ten je umístěn asi 200 m od 
historického centra Hradce Králové (pod 
Velkým náměstím) na velmi klidném místě
u řeky Orlice. Domluvili jsme pro účastníky 
speciální ceny (např. dvoulůžkový pokoj/noc - 
1 970 Kč, běžná cena 2 270 Kč, při rezervaci do 
31. 3. 2017 či naplnění kapacity 148 lůžek).
V ceně ubytování s vysokým standardem
v designově provedených pokojích z doby 
Rakouska-Uherska je zahrnuta snídaně, 
parking, využití hotelového wellness a sauny 
(po rezervaci), wi-fi, klimatizace.

Ubytování nutno objednat na adrese:

reception@terezianskydvur.euroagentur.cz 
a uvést heslo "MEDsport".
Více o hotelu na 
www.hotelterezianskydvur.com.

Jde i o to, abyste krásně prožili Váš draho-
cenný čas se svými přáteli ve zcela jedi-
nečném hotelu krásného města, včetně 
unikátního představení divadla Drak. Velmi 
blízko hotelu je velmi luxusní venkovní 
akvapark pro rodinnou rekreaci – takže, 
plavky s sebou!

Všechny zdravím a těším se na setkání
v Hradci Králové,

MUDr. Miroslav Havrda,

prezident MSS 2017

V sobotu 3. června od 9:30 hodin zahájíme 
vlastní sérii přednášek MSS, která bude trvat 
s obědovou pauzou a tombolou na závěr do 
16 hodin. Intenzivně jednáme s odborníky na 
problematiku nohy – přednášku přislíbili 
Vacek, Bartoníček, Brtková, Havrda …

Registrační poplatek 1000 Kč (běžně 1200 Kč) 
zahrnuje vstup na MSS, výstavu firem, do 
divadla a na raut v pátek (přednostně pro 
účastníky semináře Schein a ubytované v TD), 
sponzorskou tašku, občerstvení, oběd, certifikát, 
lístek do tomboly. 

V rámci MSS přivítáme cca 10 firem s novými 
progresivními výrobky a službami, které 
nepochybně zaujmou přítomné odborníky.

V sobotu 3. června 2017 od 15 do 18 hodin 
navazuje na MSS na stejném místě v menším 
sále specializovaný workshop České podiat-
rické společnosti (ČPS) pro pedikéry.

Večer je zajištěna k tanci i zábavě živá hudba. 

V neděli 4. června 2017 proběhne v kongre-
sovém sále hotelu Tereziánský dvůr

16. celorepublikový sjezd ČPS. Podrobnosti 
budou uveřejněny na www.podiatrie.cz

www.podiatrie.cz
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Praha 2. 8. 2016

Miriam Tejklová
Lékařské podiatrické centrum Praha

Ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati a s las-

kavou podporou firmy Baťa vytvořilo Musei  

Grévin Praha unikátní expozici „Svět Tomáše 

Bati“, která byla slavnostně otevřena 2. srpna 

2016. Zahájení výstavy si nenechaly ujít ani 

celebrity, které se přišly s Baťovým světem 

seznámit: Petra Svoboda, charismatická 

moderátorka zpráv na TV Nova, dále herečka 

Regina Řandová (hlavní role ve filmu Bota 

jménem Melichar), MUDr. Marie Součková 

exministryně zdravotnictví, ředitel Nadace 

Ústřední motem výstavy se stalo známé

Baťovo heslo „Dnes, ne zítra“.

Tomáše Bati pan Pavel Velév a další. Akci mo-

deroval herec Petr Baťek. 

Tomáš Baťa zde byl představen jako geniální 

podnikatel a král obuvi, ale zejména člověk, 

který svůj život zasvětil službě zákazníkovi, 

spolupracovníkům i veřejnosti. Toto bylo 

základním hnacím motorem, který vedl jeho 

myšlenky a činy. Málokdo o něm ví, že se 

Ústřední motem výstavy se stalo známé

Baťovo heslo „Dnes, ne zítra“.
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nezajímal pouze o prosperitu svých zákazníků 

a spolupracovníků, ale také konkurence. 

Tomáš Baťa byl jedním z prvních podnikatelů, 

který chápal podnikání jako nástroj pro 

navýšení společenské úrovně všech. Tomáš 

Baťa řekl: „Dělejte věci nejlépe na světě a svět 

si vyšlape cestičku k vašim dveřím.“ Výstava 

byla součástí oslav 140. výročí od narození 

jednoho z největších Čechů Tomáše Bati. 

MUDr. Marie Součková neopomenula zdů-

raznit pojetí komplexní péče o zákazníka za 

dob Tomáše Bati včetně ošetření nohou,

o pedikérských kabinách při jeho obchodních 

domech a pohovořila o současných meto-

dách profesionálního ošetření nohou.

Na výstavě byly k vidění dobové reklamní 

spoty a plakáty z celého světa. A dokonce byla 

možnost vytvořit si vlastní botu. Zvídavější 

měli možnost nechat se provést jeho zlínskou 

vilou nebo si prohlédnout neznámé foto-

grafie budovy Musea Grévin z doby, kdy tu 

byla prodejna bot Baťa. Muzeum Grévin totiž 

sídlí ve stejném domě, kde v roce 1934 otevřel 

Baťa další obchodní dům v Praze. Jedná se

o nádhernou funkcionalistickou architekturu 

velice dobře zasazenou do historického 

centra v Celetné ulici architektem Josefem 

Gočárem.



SM SYSTÉM - Cvičení pro
regeneraci páteře

Jarmila Kulhavá
fyzioterapeutka

PODIATRICKÉ 3/2016

k omezení pohybu v jedné části těla s nedos-

tatečnou stabilizací v jiné části. 

Velmi důležitou složkou cvičení je posilování 

břišního svalstva. Pro dobré posílení břišních 

svalů je důležitá informace z plosky nohy.

V této oblasti jsou speciální čidla ve svalech, 

šlachách a kloubech. Odtud je přenášena 

informace přímo do mozku, kde je vyhod-

nocena a je dán pokyn ke stabilizaci těla, 

hlavně v oblasti břišní stěny. Vleže není tlak na 

plosku nohy a tím je napětí v břišní oblasti 

nulové. Proto je také poloha vleže vhodná

k odpočinku. 

Vsedě je tlak na plosku nohy nižší, a proto je 

zároveň napětí břišní stěny také nižší. Velmi 

zde působí gravitace a z toho důvodu má 

hodně lidí pracujících v kanceláři potíže

s páteří. Mnohahodinové sezení u počítače si 

za nějaký čas vybere svou daň. 

Při vaší práci si jistě všímáte celé nohy, kterou 

ošetřujete. Možná si ani neuvědomíte, jak 

celá noha souvisí se stavem páteře, a jaký 

negativní vliv má například zborcená klenba 

(podélná i příčná) na naši páteř. Jaké máme 

výsledky se cvičením? Je to docela jedno-

duché. Ti, co se cvičení naučí a pak i nadále 

pravidelně pokračují doma (nejlépe každý 

den 15 minut a 1x - 2x týdně 45 minut), ti už 

nás nepotřebují a na rehabilitaci přestanou 

Jedná se o cvičení se speciálním elastickým 

lanem, které má přiměřenou délku. Je to 

fyzicky nenáročné cvičení, ale o něco složitější 

je technické provedení a naučení cviků. Takže 

je vhodné jak pro fyzicky pracující lidi, tak pro 

osoby se sedavým zaměstnáním.

Možná si nyní kladete otázku, proč se

v Podiatrických listech nachází článek

o regeneračním cvičení páteře. Ale myslím si, 

že pedikérky jsou jedny z těch, které si velice 

často vyslechnou nářky lidí, kteří mají bolesti 

páteře. Takže není od věci, aby každá z vás 

měla přehled o tom, že něco takového 

existuje, a že se jedná o výborné cvičení 

vhodné pro všechny věkové kategorie. 

SM systém je sestava cviků, které protahují 

svaly zkrácené a posilují svaly oslabené. V naší 

praxi často vidíme pacienty s celkově 

oslabenými svaly, kteří jsou více pohybliví

a nestabilní. Příkladem je hypermobilita.

V tomto případě zde svalový aparát selhává 

ve své funkci stabilizovat páteř. Ve druhé 

skupině nacházíme pacienty se svaly objem-

nými, ale zkrácenými a omezujícími pohyb. 

Zde svalový aparát selhává tím, že pohybu 

brání a mění jeho přirozený směr. Velmi často 

je vada kombinovaná. Některé svaly jsou 

zkrácené a ztuhlé a jiné oslabené. Tak dochází 

www.podiatrie.cz
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docházet, protože jsou téměř bez obtíží. Ti 

ostatní, kteří za nějaký čas přestanou cvičit, 

protože jsou momentálně bez obtíží, se znovu 

vrací k fyzioterapeutům. Z toho tedy vyplývá, 

že je velmi důležité cvičit preventivně, hlavně 

v období, kdy je pacient bez obtíží, aby se 

udržovala svalová rovnováha. 

Grendha - Obuv z ekologických

a recyklovatelných materiálů

MUDr. Marie Součková
Lékařské podiatrické centrum, Praha

Letošní horké léto přímo vyzývalo k nošení 

sandálů. I já osobně jsem si na svých nohou 

vyzkoušela dotek brazilské ženskosti. Na 

jedné z mých cest po zahraničí jsem zavítala 

do malého mexického krámku a zaujala mě 

krásná kolekce letní obuvi od firmy Grendha. 

Jak milé bylo moje překvapení, že obuv je 

zhotovena z ekologických a recyklovatelných 

materiálů a přitom ještě navíc je v popředí 

kvalita, móda a pohodlí. Firma Grendha 

vznikla v roce 1994 v Brazílii a od té doby 

nabízí rozsáhlé kolekce obuvi pro ženy

a děti. Grendha při výrobě klade důraz na 

ochranu životního prostředí, kdy používá při 

výrobě recyklované PVC, přírodní latex 

z amazonských deštných pralesů. Ženské, 

pohodlné a cenově dostupné sandály si vás 

získají svými exotickými potisky, bohatou 

korálkovou výzdobou a elegantními barvami. 

Podle Shakiry, která je rádkyní značky, se i vy 

můžete oblékat s brazilskou ženskou ele-

gancí.

www.podiatrie.cz
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Jana Výmolová
pedikérka a školitelka, Příbor

PEDIKÚRA
S PRONTOMANEM

Produkty  ProntoMan  používám při pedikúře 

pro jejich antiseptické vlastnosti, anti-

bakteriální a antimykotickou ochranu. Pron-

toMan spray po nastříkání na chodidla 

narušuje zrohovatělou pokožku, podporuje 

regeneraci kůže, minimalizuje chorobo-

plodné  zárodky. Umožňuje šetrnou pedikúru 

u diabetiků, alergiků i klientů postižených 

psoriázou.

- žena, diabetička a další přidružené one-

mocnění. Má velmi suchou pokožku. Pra-

videlná pedikúra s ProntoManem spray, 

ProntoMan pěna, Protect nagel zlepšuje stav 

pokožky a pedikúra je pro klientku příjemná

a bezbolestná.

 1. Kazuistika

www.podiatrie.cz
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2. Kazuistika

– muž, mykotické nehty, známky zarůstání. Při 

pedikúře použit ProntoMan spray a Protect 

nagel, provedena tamponáda nehtů. Klient 

První návštěva

PŘED

začal používat Protect nagel i při domácím 

ošetření. 

PO PEDIKÚŘE S PRONTOMANEM

pravý palec levý palec

pravý palec levý palec

Druhá návštěva za měsíc.

www.podiatrie.cz
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Zdena Vejvodová
Česká Třebová

Pedikérské ošetření klienta
s defektem na prstci LDK

Klient, 50 let, ochrnutý po operaci páteře před 

6 lety. Necítí dolní končetiny od kotníků dolů. 

V září roku 2015 se pravděpodobně poranil 

bosou chůzí na dlaždicích. Zanítil se mu druhý 

prstec levé nohy. Léčba na chirurgické 

ambulanci. (foto č. 1 a 2)

V listopadu roku 2015 poprvé přišel na 

pedikúru. Jemně jsem odstranila hyper-

keratózu okolo rány. Doporučena Betadine 

mast, prodyšné krytí, odlehčení, pokračovat 

v pedikérském a chirurgickém ošetření.  Foto 

po ošetření. (foto č. 3)

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

PODIATRICKÉ 3/2016
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Klient se dále léčil na chirurgii, k odlehčení 

nedošlo, na pedikúru nedocházel. Znovu 

přišel až v březnu roku 2016, s tím, že se 

hojení defektu nelepší, zjištěna hluboká 

nehojící se píštěl, bez známek infekce (chirurg 

navrhl amputaci prstce). (foto č. 4)

Problém jsem konzultovala s Eliškou Ko-

peckou. Doporučena návštěva jiné chirur-

gické ambulance. Lékař v této ambulanci 

doporučil změnu obuvi, odlehčení, pravi-

delnou pedikúru, bez nutnosti častých 

kontrol na chirurgické ambulanci. Otlak na 

prstci jsem pravidelně přístrojem ošetřovala, 

používala jsem smirkový klobouček střední 

hrubosti. Na chirurgické ambulanci byl na 

kontrole v dubnu, lékař byl se stavem 

spokojen. V květnu roku 2016 je defekt 

zhojen. (foto č. 5, 6, 7)

č. 5

č. 6

č. 7

www.podiatrie.cz
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Podzimní veletrh oborů krásy a odpočinku už 

je za námi. I tentokrát Česká podiatrická 

společnost přiložila ruku k dílu a uskutečnila

v rámci veletrhu svůj již 9. workshop. Kromě 

aktualit ze sekce podologicko – pedikérské si 

účastníci poslechli také přednášku paní Hany 

Huškové o tvorbě cen pedikérského ošetření, 

odpovídající ceně a ceně dumpingové. Tato 

přednáška měla velký ohlas stejně jako 

Význam kolagenu v lidském těle, který 

přednesl pan Vítězslav Stratil. Nové infor-

mace k registračním pokladnám předala paní 

Pavla Chadrabová.

Na stánku ČPS opět obětavé kolegyně 

zodpovídaly množství dotazů od návštěvníků 

veletrhu. V sobotu Pavla Chadrabová nejen 

konzultovala na podoskopu plosky nohou 

zájemců, ale také je hýčkala příjemnou 

masáží plosek nohou.

Veletrh World of Beauty and Spa poskytuje 

prostor pro firmy a novinky v oblasti nejen 

péče o nohy, shlédli jsme i mnoho zajímavých 

aktualit v péči o tělo, vystoupení modelek, 

kadeřnické show. Mnoho z nás se zastavilo

u stánků věnujících se zdravému životnímu 

stylu.

Odvezli jsme si s sebou domů nejen nové 

znalosti, navázané obchodní vztahy, množství 

materiálů k prostudování, ale i příjemnou 

atmosféru obou dní.

Eliška Kopecká
Litomyšl

9. workshop ČPS
při veletrhu World of Beauty and SPA

9. – 10. 9. 2016 v Praze – Letňanech

Ohlédnutí
za akcemi ČPS
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Eliška Kopecká
Litomyšl

Vítkův chodník
Chvalšovice

Dne 27. 8. 2016 se v hojném počtu sešli

v Chvalšovicích u Strakonic v hospůdce U Chá-

ti příznivci Vítkova chodníku. 

Slavnostnímu otevření venkovní verze byla 

přítomna i autorka Vítkova chodníku, paní 

Ivana Kamencová z Kraslic.

Na chodníku se vyřádili nejen děti v barev-

ných skřítkovských čepičkách, ale i ženy, které 

pojaly chůzi nadšeně a s humorem. Přítomní 

muži všem poctivě fandili. 

Ohlédnutí
za akcemi ČPS



EET a prodej doplňkového
zboží

Ing. Michaela Koušová
Přístrojová pedikúra a manikúra Kralupy n. Vltavou
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Přednáška Pavly Chadrabové o zavedení 

elektronické evidence tržeb i u naší živnosti, 

kterou měla na workshopu ČPS v Letňanech 

v září, mi dala impulz, že bych si měla také 

nějaké informace vyhledat na internetu

a přečíst si je, abych byla připravena. 

Při brouzdání na internetu jsem našla článek 

v Hospodářských novinách, ve kterém jsou 

shrnuty nejnovější výjimky ze schváleného 

zákona. V době, kdy si Pavla připravovala 

přednášku, tak výjimky ještě nebyly na světě – 

vše se stále mění a nic není definitivní. 

Pro nás je důležitá výjimka, která se týká 

doplňkového prodeje. Podle původního 

návrhu, měl tento prodej spadat do evidence 

EET už v březnu 2017, jako maloobchodní 

prodej. Ve výjimce, kterou jsem si ověřila ještě 

na stránkách k EET od Asociace malých

a středních podniků a živnostníků ČR, je 

uvedeno, že, cituji:

tržby z doplňkové činnosti (tzv. minoritní 

činnost) bude moci podnikatel evidovat až 

společně s příjmy z hlavní činnosti, v tomto 

případě kadeřnice (stejně tak i pedikérka

a manikérka) spadá do 4. etapy od 1. 6. 2018, 

kdy také začne evidovat tržby i z prodeje kos-

metických přípravků.

Splněny musí být zejména následující 

podmínky:

• minoritní činnost není provozována

v samostatné provozovně,

• platby z minoritní činnosti tvoří maxi-

málně 49 % z celkových plateb 

provozovny a současně nepřevyšují 

částku 175 000 Kč v dané provozovně.

Podrobné informace k tomuto problému jsou 

v Metodickém pokynu Generálního finanč-

ního ředitelství na str. 39 – 40.: 

http://www.etrzby.cz/cs/novinky_metodika-

k-evidenci-trzeb 

Konec citace.

Informace jsem čerpala z těchto článků:

http://byznys.ihned.cz/c1-65418660-pred-

startem-eet-pribyly-vyjimky-ministerstvo-

dokoncuje-seznam-zivnosti-pro-nez-budou-

platit-e-trzby

http://www.eltrzby.cz/cz/nejcastejsi-dotazy

Takže, abych vše shrnula, podle nejaktuál-

nějších informací pro nás platí EET od

1. 6. 2018, a to i pro prodej doplňkového 

zboží.



Nehtová protetika
artistky v cirkuse

Kateřina Šramelová, Studio 33
Mladá Boleslav

Oslovila mě mladá slečna, že má díky své práci zničené palce, 

zda jí můžu nějak pomoci. Domluvily jsme si termín. Při první 

návštěvě jsem začala zjišťovat, kde problém vznikl. Zaujalo mě, 

že pracuje jako artistka v cirkuse a díky chůzi po laně a jiným 

cvikům musela nosit cvičky o něco málo menší. Díky malé obuvi 

docházelo postupně k odloučení  nehtového lůžka.

Rozhodla jsem se nehet opracovat a udělat na něm nehtovou 

protetiku pomocí gelu. Na domácí péči byla doporučena 

antimykotika. Slečna odcházela spokojená, s krásnými 

nalakovanými nehty.

www.podiatrie.cz
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Kolik diabetologických podiatrických ambulancí máme v současné době

v České republice a kolik by jich bylo potřeba, aby pokryly adekvátní

péči o pacienty se syndromem diabetické nohy?

Odpovědi zasílejte s označením SOUTĚŽ

na e-mail: kopeceli@seznam.cz do 31. 12. 2016. 

Vyhrává první, třetí a pátá správná odpověď. Odpovídat může každý čtenář Podiatrických listů! 

Výherci budou kontaktováni e-mailem, mohou se těšit na dárkové balíčky firmy Dermacol a.s.

Jejich jména se dozvíte v čísle 1/2017.

Výsledky soutěže v PL 2/2016:

Správná odpověď zněla: doktor Charlie Baycroft.

Celkem přišlo 8 správných odpovědí,

výherkyně paní Věra Pojmanová obdržela dárek - diář na rok 2017 poštou.

Soutěžní otázka
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Hana Hušková
Pardubice, členka ŘR ČPS

Tak se nám rok s rokem sešel a v pátek 30. 9. 

jsme se vydali na podzimní relaxační víkend. 

Rožnov pod Radhoštěm nás přivítal krásným 

a slunným počasím, na tuto dobu až 

neobvyklým. Hotel s přiléhavým názvem 

RELAX na nás dýchl klidem a pohodou, 

příjemným a ochotným personálem a pěk-

nými pokoji s výhledem do beskydské 

přírody.

Program byl skutečně nabitý, takže po 

ubytování každý z nás absolvoval lázeňské 

procedury, které nás osvěžily a po delším 

cestování i uklidnily a naladily na celý 

nastávající víkend. Někteří využili čas k od-

počinku, někteří k posezení u kávy, další, 

hlavně děti, řádili v hotelovém bazénu. Moje 

úloha zatím spočívala v další organizaci 

uvítacího večera a musím říci, že jsem byla 

BESKYDY 

velmi mile překvapena nabídkou velmi 

dobrého jídla a výběru kvalitního sedmič-

kového vína z vinařství Kobylí. Výběr padl na 

Rulandské modré pro milovníky červeného

a Tramín pro milovníky bílého. V 18.30 se 

všichni sešli ke společné večeři, na které jsme 

si pochutnali a pak již začalo seznamování, 
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rodinnou firmu, ale s obrovským poten-

ciálem, kde všechno šlape jak dobře seřízené 

hodinky.

Nejdříve nás uvedli do provozu a výroby, kde 

nám byl poskytnut odborný, ale srozumitelný 

výklad od historie až po současnost firmy. 

Následovala prohlídka reprezentačních pros-

tor s výrobky a kolekcemi svíček, včetně 

exkluzivních, určených do celého světa. Byly 

zde k vidění i zakázkové kolekce významných 

a světoznámých firem. K našemu překvapení 

je zde i set svíček pro firmu Baťa. Jakmile jsme 

se vynadívali, nasměrovali nás do navoněné 

prodejny, kde bylo možno svíčky zakoupit. 

Vybrat nebylo jednoduché a tak nám byla

k dispozici milá slečna prodavačka.

povídání, probírání pracovních i nepracovních 

témat až do pozdních hodin. Příjemně 

unaveni jsme se rozešli do svých dočasných 

ložnic a oddali se spánku. 

Ráno na nás opět vykouklo sluníčko a lákalo 

nás z postelí. Na balkonech začalo prota-

hování, dýchání čerstvého vzduchu a pomalé 

probouzení, abychom se později všichni sešli 

u snídaně. Věděli jsme, co nás čeká, takže 

vybaveni nejen pohodlnou obuví a oděvem, 

ale také dobrým obědem s sebou, jsme se 

vydali na první úsek dne, návštěvu království 

svíček, firmu UNIPAR. Jde o ne příliš velkou 
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Po rozloučení následovala další část našeho 

putování, do Světa kamenů. Sluníčko nás 

stále doprovázelo, na cestě byly obdivuhodné 

architektury domů a zahrad. Cestou se nám 

objevovali tolik populární pokémoni. Svět 

kamenů nás okouzlil již při vstupu do prostor, 

nevěděli jsme, kam se dříve podívat. Drahé 

kameny a polodrahokamy z celého světa,

v mnoha barvách, velikostech a provedeních 

od surových až po umělecké zpracování. 

Většina se jala vyhledávat různé dárečky 

nejen pro rodinu, ale i pro potěšení a odměnu 

sobě. 

Přišel čas obědový, tudíž jsme se vydali 

směrem ke skanzenu, našli zde příjemné 

místo k odpočinku, občerstvení i obědu.

A chutnalo!

Domluvilo se místo srazu, nicméně pár z nás,

i se mnou, neznalých terénu, vyrazilo okolo 

skanzenu a ostatní na nás museli počkat. Ale 

bylo nám odpuštěno. Již cestou byla slyšet 

muzika, pochopitelně, slavily se Svato-

václavské dny, takže pomyslná třešnička na 

dortu. Po zakoupení vstupenek jsme se vydali 

různými směry po skanzenu a bylo se na co 

dívat. Krom krásné dřevěné dědiny zde 

pracovali různí řemeslníci, vonělo to dobro-

tami a celým areálem se nesla lidová muzika, 

která však hrála i jiné žánry jako jazz, rock

a další. Bylo to úžasné. A čas utíkal, hlásila se 

únava, nohy těžkly, sluníčko stále řádně hřálo. 

Po vůni jsme došli ke starověké pražírně kávy, 

kde byla právě upražená 100% Arabica, k této 

výtečné kávě jsme ještě u vedlejšího stánku 

zakoupili výborné domácí minizákusky. Po 

krátkém odpočinku nás další vůně dovedla ke 

krámku s pravými frgály tetičky Aničky. Nikdo 

neodolal, zakoupili jsme je do krabic, 

abychom nepřijeli domů s prázdnou. 
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Nastal čas dojít na rozhlednu. Ale ten nepočká 

a my zjistili, že rozhlednu již nestihneme, 

protože se blížila zavírací hodina. Nedalo se 

nic dělat, ale všichni usoudili, že máme 

nachozeno, co bylo k vidění, viděno bylo

a nutno si odpočinout, abychom byli fit na 

hřeb večera, návštěvu koliby Pod Horů

s cimbálkou.

A tak každý zamířil do svého pokoje, dal 

sprchu, nohy nahoru a odpočíval po svém. 

Někteří, hlavně děti, šli řádit ještě do bazénu. 

V 18.00 hod. jsme se sešli na večeři, kde nás 

očekával již náš přednášející, doktor Ho-

loubek, a na přivítanou nám objednal 

šampaňské, což pro nás bylo milé překvapení. 

Na děti se nezapomnělo, pro ně byly bublinky 

dětské. A již se servírovala večeře, překvapení 

v podobě speciální bašty. Všem chutnalo, což 

byl dobrý základ pro návštěvu koliby. Po 

večeři káva a každý dostal aj kousek frgála.

Pak nás již po skupinkách odváželo taxi, což 

bylo na místě, neboť koliba nebyla zase tak 

blízko, jak se zdálo. Zpočátku to bylo trochu 

náročné, ale do 19.30 byli všichni na místě.

A další překvápko! Koliba již bzuněla nejen 

cimbálkou, ale také hlasy 50-ti chlapů, hasičů 

a záchranářů, ke kterým nás přidali. No, co 

vám budu povídat. Usadili jsme se, vybrali pití, 

něco k zakousnutí a začala družná zábava. 

Není cimbálka jako cimbálka, ale tihle ogaři 

hráli do noty, k zpěvu i k tanci. Co víc si přát.

A najednou se objevili další, nečekaní hosté

v podobě pana doktora Luxe s paní ing. Malu-

chovou, kteří si i po pracovní cestě našli čas za 

námi zaskočit a poklábosit. Všem bylo dobře, 

ale jak se říká, v nejlepším se má přestat a tak 

nás taxi po skupinkách odváželo zpět na 

hotel. Jako v pohádce o Popelce s úderem 

půlnoci byli všichni zpět a připraveni k spán-

ku. Přece jen se ráno muselo stihnout sbalit 

kufry, nasnídat se a v 9.00 být v salonku, kde 

se konal odborný program. Všichni to zvládli 

na čas a na jedničku.

Před zahájením vlastního programu pan 

doktor pilně diagnostikoval a také indivi-

duálně radil.

Téma - Zabije nás doba sedavá? - bylo velmi 

zajímavé a obšírné. Program byl ukončen 

dotazy a pak nás již volali k obědu, kterým 

jsme se loučili.

V atriu nás společně vyfotografovali, bohužel 

naši přítomní muži a děti focení promeškali, 

takže jediným zástupcem mužů byl pan 

doktor. Tomu patří velký dík, že si našel ve 

svém nabitém programu čas, poutavě

a kvalifikovaně program odpřednášel, ale 

také oživil občas dění svým humorem.

V neděli 2. 10. nás sluníčko vyprovázelo na 

cestu domů. Odjížděli jsme s úsměvem na 

tváři a slíbili si, že příště zase pojedeme. Kam? 

Nechte se překvapit, již se rozhlížím po kraji

a místě, kam pojedeme příští rok v červnu. 

Vrátíme se určitě do Čech, ráda přivítám i vaše 

návrhy. První informace by měly být k dis-

pozici během února 2017 na našem webu

a v PL. Tímto vás již nyní zvu, a budu se těšit

s vámi na viděnou.

Fotografie z archivu autora



P O  D E S E T I  A P L I K A C Í C H !

Na našem trhu se objevila novinka určená pro obnovu poškozených nehtů, kterou 

nám představuje firma MK Profinails. Jedná se o  dvoufázový systém, který slibuje 

regeneraci poškozených nehtů, jejich zpevnění a zdravý růst. Zeptali jsme se paní 

Martiny Kučerové, majitelky MK Profinails, jak vlastně tyto produkty fungují.

O jaké produkty se jedná? 

Můžete nám podrobněji popsat jednotlivé složky IBX? 

Kdy a pro koho je vhodná aplikace IBX?  

Jedná se o dvoufázový systém, který se skládá z paten-

tovaných produktů IBX a IBX Repair. Je to první systém svého druhu, který na rozdíl od 

jiných výrobků proniká přímo dovnitř přírodního nehtu, kde spojuje jednotlivé poškozené 

keratinové vrstvy nehtu. Nehet se tak stává pevným a zdravým. Aplikace je velice 

jednoduchá a rychlá.

Složka IBX Repair je vlastně 

taková ,,oboustranná lepicí páska“, která spojuje poškozená místa na  nehtu dohromady. 

Složka IBX je penetrační zpevňovač , který spojuje jednotlivé keratinové vrstvy nehtu, který 

se stává pevným a silným. Obě složky obsahují i speciální směsi olejů, proto je nutné před 

použitím lahvičky pečlivě protřepat.

IBX systém je určený nejen pro ženy, ale i muže. 

Má použití jak v manikúře tak i v pedikúře.  Je určený pro obnovu nehtu poškozeného 

například probroušením po neodborné modeláži, s čímž se setkáváme všichni velmi 

často. Zde je výsledek vidět  již po první aplikaci (viz.obrázek). Zákaznice má nehty 

pevnější, nejsou tak citlivé na dotek a vypadají mnohem lépe a zdravěji. Výborné výsledky 

máme i u zákazníků kteří si 

nehty kousali, u nehtů které 

se třepí, u slabých nehtů,

u nehtů po úrazu,  s rýhami,  

s bílými skvrnami na lůžku… 

využití je opravdu široké. 

Úžasné výsledky máme 

v pedikúře! IBX totiž dokáže 



perfektně napravit různé deformace po poranění nehtů na nohách. Ostatně o  tom že IBX 

opravdu funguje, se můžete sami přesvědčit na přiložených fotografiích od našich 

spokojených manikérek a pedikérek.

Četnost aplikace se určuje podle toho, v jakém stavu se 

nehet nachází. Například u hodně poškozených a slabých nehtů doporučuji aplikaci 1 x 

týdně, u nehtů s prasklinkami a podélnými rýhami 1x za 2 týdny a pro zpevnění přírodního 

nehtu stačí aplikace 1x za 3 týdny. 

  Jak jsem již zmiňovala výše, IBX 

proniká do vnitřku nehtu, kde neustále působí, na povrchu nezůstává nic. Proto jej není ani 

možné před další aplikaci odstranit. 

Ano, 

samozřejmě. IBX je nejen léčba  ale i optimální vazba mezi přírodním nehtem a aplikací 

laku na nehty, gellaku nebo klasické modeláže nehtů. Po aplikaci IBX se k nehtu chováme 

jako k přírodnímu.

Při první návštěvě se musí počítat s tím, že druhá 

složka -  IBX se nanáší dvakrát. Pro první návštěvu bych vyhradila 20-25 min. Pro každou 

další aplikaci stačí cca 15 min. 

 Ano, manikérky často aplikují 

IBX jako součást manikúry. Aplikací se přírodní nehet posílí, vypadá zdravě a má přirozený 

lesk. Nehty se netřepí, jsou silné a ruka je krásně upravená. IBX navíc působí  jako 

ochranný štít pro přírodní nehet, který chrání před působením čisticích prostředků

a jiných chemických látek.

 Balení DUO Pack, které obsahuje obě 

potřebné složky vystačí na 60-70 aplikací. Přípravek se nanáší ve velmi slaboučké vrstvě. 

Veškeré návody pro aplikaci, videa a vše potřebné naleznete na našich stránkách 

www.mkprofinails.cz. 

Jak často je třeba aplikovat IBX? 

Musí se IBX před další aplikací z nehtu odstranit?

Je možné po dobu léčby u poškozených nehtů aplikovat alespoň lak na nehty? 

Jak dlouho trvá aplikace IBX na nehty? 

Pokud není nehet poškozený, je vhodná aplikace IBX?

Na kolik aplikací nám vystačí jedno balení?



Řešení zánětlivých stavů zarůstajících
nehtů metodou Arkady

MUDr. Jaroslav Lux
Lékařská fakulta OU v Ostravě,
Podiatrické centrum Medicia, chirurgická amb., Ostrava

Jako velmi častá komplikace zarůstajícího 

nehtu (onychocryptosis, unguis  incarnatus) 

je zánětlivý proces na měkkých tkáních, které 

přiléhají k nehtové ploténce. Drážděním 

paraunguálních kožních valů poškozenou 

nehtovou ploténkou dojde k defektu kůže

a k průniku bakterií se vznikem bakteriální 

infekce. Ta se projevuje především bolesti-

vostí, zarudnutím, později hnisavou sekrecí, 

vznikem granulací. Těmi se snaží měkké tkáně 

opouzdřit, odizolovat vzniklý defekt nehtové 

ploténky. V naší praxi jsme se už setkali jak 

s případy mnohaletých - i deset let trvajících, 

recidivujících zánětů, řešených opakovaným 

chirurgickým stržením části nebo celé 

ploténky, tak i s případy několik let nepře-

tržitých neošetřovaných zánětů kožních valů, 

přiléhajících k nehtové ploténce na obou 

halluxech souběžně.   

Na naše pracoviště přicházejí se záněty 

nehtových valů zejména klienti, kteří se brání 

přijmout řešení svých potíží stržením nehtů, 

které jim doporučují praktičtí lékaři nebo 

chirurgové. Jiná skupina klientů nás vy-

hledává pro opakované recidivy zánětlivých 

stavů po již provedených ablacích nehtových 

plotének či jejich částí.

Okraje plotének u chronických zánětů bývají 

vlhké, nerovné, macerované. Při řešení tako-

vých stavů s výhodou používáme metodu 

Arkady. Pomocí speciálního instrumentária 

okraje nehtů vyzvedáváme do fyziologické 

polohy a poškozené okraje či jejich chybějící 

části podkládáme předem vyrobenou pod-

ložkou z akrylu a fixujeme. Možnost podlo-

žení a zarovnání i dlouhodobě  poškozených 

okrajů nehtů pomocí speciálního akrylu za 

použití této metody je svým způsobem 

unikátní, neboť na rekonstrukci poškozených, 

hnisem macerovaných a vlhkých okrajů nehtu 

nelze žádnou jinou metodu  bezpečně použít. 

Využití této techniky je přímo unikátní u stavů 

s tzv. rybím háčkem, kdy velká část spodní 

hrany okraje nehtové ploténky je zabodnuta 

do měkkého kožního valu a neustále roste 

směrem distálním. Ve své praxi jsem se  

setkal i s 1 cm dlouhou ostrou a špičatou 

boční hranou nehtu palce vybíhající do 

měkkých částí pulpy. Tyto stavy bývají pro 

řešení zrádné tím, že skutečná hrana nehtové 

ploténky nebývá vidět a vytváří při ošetřování 

klamný dojem, že hrana - okraj nehtu je již 

pod kontrolou. Příčina zánětu se tak ne-

odstraní, a ten pak chronicky přetrvává. 

Metoda Arkady umožňuje tento stav objevit

a neinvazivně, záchovným způsobem vyřešit.

Často jsem dotazován na použití ATB léčby při 

léčbě zánětlivých stavů zarůstajících nehtů.

Jsou pracoviště,která indikují aplikaci anti-

biotik při jakémkoliv zánětlivém zarůstajícím 

nehtu, aniž by předem samotné příčiny 

zarůstání řešila. Naše dlouholetá zkušenost je 

taková, že primárně musí dojít k odstranění 

mechanické příčiny – tedy defektu v oblasti 

nehtové ploténky. Tím se řídí také většina 

chirurgických pracovišť, kde však bohužel 

dochází k totálnímu odstranění nehtových 

plotének nebo jejich částí, což pokládáme

v dnešní době již za chybu. Ale o následcích 
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takových postupů jsem se již zmínil v minu-

lém čísle Podiatrických listů. Samotné podání 

ATB po odstranění mechanické příčiny 

zánětlivého zarůstání nehtů jsme indikovali 

po rekonstrukci metodou Arkady za  dobu 

jejího 5 letého používání jen asi v 6 nebo 7 

případech. Již bezprostředně po samotném 

ošetření je viditelný ústup zánětlivého otoku, 

bolestivosti a stav i bez použití ATB se vždy 

upravoval k normě. Rychlost ústupu zánět-

livých změn je samozřejmě závislá na stupni

a délce trvajícího zánětu, a zejména pak na 

trvalé péči klienta o čistý a suchý stav prstců.

  

Na přiložených snímcích č. 1 a č. 2 vidíme postup, kdy se pomocí metody Arkady podařilo 

vytáhnout z nehtových valů torza nehtů a ty pak fixovat akrylovou podložkou.

Na snímcích č. 3 a č. 4 lze vidět stav nehtů klienta s několikaletým zánětem

a následně po 8 týdnech od ošetření nehtů metodou Arkady.

č. 2

č. 4

č. 1

č. 3

Na obrázku č. 5 je vidět obdobný, léta trvající zánětlivý stav u dalšího klienta a na snímku

č. 6 pak stav jeho nehtů po 16 měsících od prvního ošetření metodou Arkady

a po plastice kožních valů dle Arkadyho.

č. 5 č. 6
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Alexandra Lungová
Kyjov

Jak se otvírala Bosá stezka
v Kostelci u Kyjova

Impuls k napsání tohoto článku mi dala paní 

Eliška Kopecká, když jsem jí při jedné naší

e-mailové komunikaci posílala pozvánku na 

Slavnostní otevření Bosé stezky. Ona 

vzhledem k jejímu pracovnímu vytížení přijet 

nemohla, ale požádala mě, jestli bych mohla 

napsat ohlédnutí za akcí do Podiatrických 

listů. Tak tady je

V pátek 16. 9. 2016 proběhlo v Kostelci u Ky-

jova slavnostní otevření Bosé stezky, hma-

tového chodníku pro bosá chodidla. Této 

události v Areálu vinného sklepa Krýsa se 

zúčastnilo asi 50 návštěvníků. Mezi nimi byly 

především děti se svými rodiči, ale i jejich 

babičky a dědečkové, zkrátka se tu sešly 

všechny věkové skupiny, aby vyzkoušely, cože 

jsme to vlastně zbudovali.

Akce se zúčastnili zajímaví hosté. Přijel nás 

podpořit náměstek hejtmana JMK Mgr. Marek 

Šlapal, který přestřihl pásku, a tím jsme 

zahájili první bosování na stezce. Pan 

náměstek si prošel celou stezku, vyzkoušel si 

chůzi přes skleněné střepy a dokonce se 

prošel po žhavých uhlících. Firewalking byl 

vyvrcholením celé akce a chůzi přes žhavé 

uhlíky zvládli snad všichni, kteří se kolem 

ohně při úplňkovém svitu Měsíce sešli. 

Průvodcem při přechodu po střepinách a při 

přechodu po žhavém uhlí nám byl zakladatel 

Spolku Bosé turistiky Bc. David Mrhač DiS., 

který s námi také na projektu spolupracoval. 

Ohni jsme partnery byli, když jsme rytmus 

bubnovali a s pokorou ho o bezpečné přejití 

požádali.

PODIATRICKÉ 3/2016



U stezky bylo stanoviště s různými předměty, 

s papíry a fixy, kostičkami, hakysáky (měkké 

míčky), aby si každý z účastníků mohl 

vyzkoušet, jak je zdatný s uchopováním 

nohou.

Atmosféra byla pohodová, ohlasy mi chodí 

ještě dnes, když píšu tyto řádky.

Na samotné stezce se střídají různá pod-

loží,nohy se tak krásně prokrví a stimulují se 

svaly a reflexní plošky na nich.

Cílem projektu Bosá stezka Kostelec je navést 

člověka zpět k sobě a k přirozenému způsobu 

harmonizování těla a duše formou bosé 

chůze a ukázat mu, že takovou terapii si může 

dělat sám kdykoliv a kdekoliv v přírodě, jen 

stačí zout boty. Bosá stezka je jakýmsi 

mostem mezi zcivilizovaným konzumním 

světem, ve kterém se dnešní společnost 

nachází a mezi přírodou, kterou tady pořád 

máme, jen jsme na ni v tom přetechnizo-

vaném, uspěchaném světě zapomněli, někte-

ří. Bosá stezka má zkrátka za cíl připomenout 

návštěvníkovi, kdo je. Skrze různé povrchy 

může pozorovat, co to s ním dělá, může 

překonávat své hranice, projevit své emoce, 

uvolnit se, objevovat své pocity, které v sobě 

každý máme, akorát si je nedovolujeme 

v našem rozumném světě dávat najevo, 

abychom náhodou neukázali své slabiny, 

protože to se tu nenosí. Musíme být výkonní

a zamýšlet se nad tím, proč je tělo nemocné, 

je jen zdržování. Z dychtivosti po materiálních 

statcích člověk zapomněl na svého ducha

a svou duši neslyší už vůbec. Většinou až 

přijde pořádná nemoc, začíná člověk hledat

a zamýšlet se nad svým životem.

Bosá stezka v Kostelci má tedy hlubší význam. 

Je to součást sebepoznávacích technik, které 

vedou k uzdravení. Na stezce, v přírodě, v kli-

du na čerstvém vzduchu můžete zábavnou 

formou zregenerovat, odpočinout si, načer-

pat energii…

Od dětí se můžeme hodně učit. Důležité ovšem je dát jim důvěru a ne jim předávat naše 

strachy, obavy a omezení. Je třeba najít rovnováhu v sobě samých.

Těším se na viděnou s vámi na Bosé stezce v Kostelci. Bosé chůzi zdar!

www.podiatrie.cz
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Šárka Rubková, registrovaná zdravotní sestra
nemocnice Pardubického kraje Litomyšl

ULTRAZVUKOVÁ
ČISTIČKA

Proč používat ultrazvukovou čističku?

Je to pomocník, který nám zkrátí dobu čištění, 

čistí velmi šetrně a důkladně, takže výsledná 

kvalita je poté mnohem lepší, než kdybychom 

čistili manuálně. Pokud čistíme manuálně, 

ledacos z nečistot můžeme přehlédnout, 

nebo nástroj může mít tak miniaturní drážky 

a záhyby, že ani při nejlepší vůli z něho 

biologickou tkáň neodstraníme a ještě si 

můžeme jistě drahý nástroj poškodit.

Efekt UZ je založen na tom, že dochází ke 

kmitání media, (tedy toho, co je v UZ nalito) 

uvolňují se bublinky neviditelné pouhým 

okem – tzv. kavitace. Bublinky, které UZ 

vytváří, přilnou k nečistotě na nástroji, 

prasknou směrem dovnitř, tím se vytvoří jistý 

tlak, který nečistotu odlepí. My pouze vidíme, 

jak se hladina chvěje. K tomuto procesu 

dochází při kmitočtu 20 – 25 kHz nebo 40 – 50 

kHz. Doba čištění by měla být 5 – 15 minut 

podle znečištění nástroje. Je dobré, když se při 

tom medium zahřívá, takže můžeme UZ na-

stavit na určitou teplotu.

Aby proces čištění byl úplný a důkladný, je 

velmi důležité, co dáme do UZ jako čistící

a dezinfekční prostředek a samozřejmě 

používáme destilovanou vodu, protože 

nechceme, aby se nám v čističce a na 

nástrojích usazoval vodní kámen.

Nemůžeme dát do UZ k čištění a dezinfekci co 

nás napadne, pouze prostředky k tomu 

určené! (s výběrem nám zajisté poradí 

v lékárně či zdravotnických potřebách) Na 

každém dezinfekčním prostředku je napsáno 

spektrum účinnosti, to znamená na které 

bakterie, viry, plísně či spory prostředek 

zabírá. Musíme také dbát na správné ředění 

prostředku, aby dezinfekce byla účinná. 

Nemůžeme do UZ dát prostředek, který je 

určen pouze k dezinfekci ploch či povrchů, 

jelikož by nám mohl jak čističku, tak i nástroje 

poškodit a nemusel by být účinný jak je 

potřeba.

Když skončí proces čištění, vyjmeme nástroj

i s košíčkem a opláchneme ho pod tekoucí 
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Aktuality z Podiatrické sekce České
diabetologické společnosti

MUDr. Miroslav Koliba
Za výbor Podiatrické sekce ČDS

Podiatrická sekce ČDS sdružuje zejména 

lékaře, sestry, protetiky a další odborníky

z podiatrických ambulancí vedených pře-

vážně diabetology. Cílem sekce v rámci České 

diabetologické společnosti je koordinace 

podiatrických ambulancí věnujících se 

zejména komplexní péči o pacienty se 

syndromem diabetické nohy (SDN), vzdě-

lávání v této oblasti, pořádání sympózií, 

zavádění nových léčebných metod a podpora 

podiatrických ambulancí v jednání s po-

jišťovnami stran hrazení podiatrické péče.

V České republice máme v současné době 33 

podiatrických ambulancí převážně nava-

zujících na nemocniční nebo vysoce specia-

lizovanou ambulantní diabetologickou péči. 

Je zřejmé, že pokud by měla být poskytována 

adekvátní péče o pacienty se syndromem 

vodou, protože nechceme, aby na něm 

zaschla uvolněná nečistota, která plavala 

v mediu. Po té nástroj vysušíme. Pokud víme, 

že ten den již nebudeme nic v UZ čistit, roztok 

vylijeme a v žádném případě ho nepře-

chováváme do druhého dne! Naředěný 

roztok můžeme používat jen několik hodin, 

aby byla zaručena bezpečná dezinfekce,

a také je to nehygienické.

Vhodné je čas od času provést i test, který 

nám ukáže, zda náš UZ čistí skutečně tak jak 

má. Sice test  pro pedikérské zařízení povinný 

není, nicméně znamená jistotu, že pedikérka 

svou práci provádí od začátku do konce dobře 

a že jak ona, tak i klient jsou jištěny a mohou 

se cítit bezpečně. To samozřejmě platí 

dvojnásob u mytí a dezinfekce.
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diabetické nohy, mělo by jich být v České 

republice okolo 100.

Dne 29. 9. 2016 se konalo na půdě IKEM první 

jednání nového výboru Podiatrické sekce ČDS 

ve složení prof. MUDr. Jirkovská Csc, MUDr. 

Bém Ph.d, MUDr. Fejfarová Ph.d. MUDr. 

Piťhová , MUDr. Sixta, s. Kusová a MUDr. 

Koliba. Nově zvolený výbor byl zvolen 

demokratickým korespondenčním hla-

sováním. Vnitřním tajným hlasováním vybral 

nového předsedu MUDr. Béma Ph.D a místo-

předsedu - MUDr. Fejfarovou Ph.D.

Výbor na svém prvním jednání projednal 

problematiku nových Doporučených postupů 

pro prevenci, diagnostiku a terapii syndromu 

diabetické nohy, což je jeden ze Standardů 

péče o pacienty s diabetem České diabe-

tologické společnosti. Dokument pojednává 

o definici, epidemiologii, patofyziologii, 

klasifikaci, diagnostice a léčebném postupu 

pacienta se SDN. V rámci primární a sekun-

dární prevence upozorňuje na nutnost 

odborné pedikúry, kvalitní domácí péče o no-

hy a dále zdůrazňuje výběr správné obuvi

a vložky.

Dále se výbor věnoval přípravě plánovaného 

každoročního Sympozia s mezinárodní účastí 

“Syndrom diabetické nohy“, který se 

uskuteční 25. 11. 2016 v Praze. Kongres 

pořádá Centrum diabetologie IKEM pod 

záštitou České diabetologické společnosti 

ČLS JEP a její podiatrické sekce a pod záštitou 

České chirurgické společnosti ČLS JEP. Den 

před kongresem mají jednání zástupci 

jednotlivých podiatrických ambulancí ze 

všech koutů ČR, aby probrali problémy jak 

jednotlivých ambulancí, tak celorepublikové 

potíže v rámci péče o tyto pacienty. V plánu 

jsou také další semináře pořádané pod 

záštitou Podiatrické sekce, jejichž cílem je 

zejména rozšířit povědomí o problematice 

syndromu diabetické nohy.

Výbor se dále věnoval návrhu nového 

zdravotního výkonu: „Zhotovení speciálních 

kontaktních fixací a dlah u syndromu 

diabetické nohy“. Cílem je širší zavedení 

řádného odlehčení u defektů v rámci 

syndromu diabetické nohy tak, aby bylo 

hrazené veřejným zdravotním pojištěním. 

Kvalitní odlehčení defektu je klíčové léčebné 

opatření v rámci léčby SDN, zejména

u neuropatických defektů, pokud nejsou 

kontraindikace. Výkon by spadal do kom-

petence lékaře v rámci diabetologických 

podiatrických ambulancí. Nicméně k úspěchu 

zařazení do sazebníku výkonů je před 

navrhovateli jistě dlouhá cesta uličkami 

úředních nástrah.

Členové výboru se též shodli na nutné 

maximální podpoře nově vznikajících po-

diatrických ambulancí, což by mělo vést ke 

zlepšení péče o pacienty se syndromem 

diabetické nohy.
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Eliška Kopecká
Litomyšl

Ošetření diabetika po amputaci poloviny
chodidla v pedikérské praxi

Pan E. K., 70 let, z toho 30 let DM, 20 let na 

inzulinoterapii, přítomna neuropatie, dia-

betická retinopatie

Dietu nedodržoval, běžně byla glykemie 15 – 

17 mmol/l., boty nosil pohodlné, nehty stříhal 

správně do roviny, nekouřil, alkohol příle-

žitostně. Veden v diabetologické ambulanci, 

dříve nespolupracoval. V roce 2014 pro-

vedena amputace nejprve palce, později 

ostatních prstů s částí nártu na PDK , vlivem 

stresu snížil tělesnou hmotnost, zlepšil dietní 

opatření, 10x hyperbarická komora. V domácí 

péči na běžné převazy amputačního pahýlu 

využíval Charitní ošetřovatelskou službu, 

přišel na přístrojovou pedikúru, od té doby 

víceméně pravidelné návštěvy.

Zpočátku horší spolupráce pro určitou 

svéráznost klienta. Provedena kompletní 

edukace péče o nohy s neuropatií, zhod-

nocena obuv, nyní používá určenou pro 

diabetiky se speciální vložkou do obuvi. 

Doporučena kosmetika péče o nohy. Finanční 

situace klienta je velmi dobrá, přesto 

zpočátku odmítal jiné krémy, než Indulonu – 

krém na ruce. Na zachovalé noze byly 

přítomny keratózy tvrdé jako sklo, na palci 

známky zarůstání. 

Po půl roce stav nezměněn, k vyzkoušení 

zapůjčená kosmetika na nohy nalezena na 

skříni, stále používá krém na ruce.

V tuto chvíli péče odborné pedikúry vyhod-

nocena jako zbytečná pro nespolupráci, 

doporučena návštěva jiné pedikérky, protože 

mám tak plnou klientelu, že si nemohu dovolit 

po ošetření

ošetřování rizikového klienta, který maří péči. 

Klient s omluvami slíbil zlepšení péče o nohy. 

K jiné pedikérce odmítl přestoupit.

Stav po roce velmi zlepšen, zdravá noha bez 

keratóz, žádné známky zarůstání, růst nehtů 

pomalý. Nejsou známky onychomykózy. Na 

amputačním pahýlu se tvoří keratózy 

z důvodu tlaku při chůzi. Partnerka denně 

kůži obou nohou promazává kvalitním 

přípravkem určeným pro nohy diabetiků, po

2 měsících pravidelná návštěva přístrojové 

pedikúry. Spolupráce nyní nastavena na 

velmi dobré úrovni, zlepšila se spolupráce 

s diabetologickou ambulancí. Rodinné vztahy 

v neladu.

Ukázka pravidelného ošetření

amputačního pahýlu:

před ošetřením







Ing. Marie Pohorská
daňový poradce č. 4663, člen Komory daňových poradců

Seriál o účetnictví a daních 
I. část
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 Výše uvedená otázka, kterou si klade nejeden 

podnikatel, má svoji odpověď. Ta ale není 

jednoduchá a společně ji najdeme na konci 

tohoto seriálu.

Každý odpovědný podnikatel v ČR, včetně 

těch podnikajících v podiatrické branži, se 

snaží mít svoji podnikatelskou agendu

v pořádku a v souladu se zákonnými nor-

mami. Abychom se ve spleti zákonů a k nim 

připojených předpisů vyznali, je nutno 

rozdělit podnikatele na fyzické osoby (OSVČ)

a právnické osoby (nejčastěji s.r.o.).

Osoba podniká pod svým jménem a příjme-

ním s možným dodatkem př. Jana Nováková 

– pedikúra. Takováto osoba podniká na 

základě zákona č. 455/1991 Sb., o živ-

nostenském podnikání (živnostenský 

zákon), a to buď v řemeslné nebo volné 

(obchodní) či jiné živnosti. Pokud fyzická 

osoba nesplňuje podmínky pro vedení 

účetnictví podle zákona č.563/1991 Sb.,

o účetnictví (par. 1), vést ho NEMUSÍ.

• zahraniční osoby, pokud na území 

České republiky podnikají nebo 

provozují jinou činnost podle zvlášt-

ních právních předpisů 

• fyzické osoby-podnikatelé, kteří jsou 

zapsáni v obchodním rejstříku 

Fyzické osoby

Kdo však z fyzických osob vést účetnictví 

MUSÍ?

Je potřeba mít svého účetního?

podle zákona č. 304/2013 Sb., o ve-

řejných rejstřících právnických 

a fyzických osob (§ 45).  Fyzická 

osoba se může zapsat i dobro-

volně (reklamní důvody)

• fyzické osoby-podnikatelé, pokud je-

jich obrat podle zákona  č.235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, 

včetně plnění osvobozených od této 

daně, které nejsou součástí obratu, 

přesáhl z bezprostředně předcházející 

kalendářní rok částku 25 miliónů 

korun

• jestliže jeden z členů sdružených ve 

společnosti (dříve sdružení) je 

účetní jednotkou, potom se stávají 

účetní jednotkou i všichni ostatní 

členové společnosti

Vést účetnictví může i fyzická osoba na 

základě svého dobrovolného rozhodnutí

a to ihned po zahájení své činnosti nebo od 

prvního ledna následujícího roku, měnit 

během roku způsob prokazování příjmu

a výdajů (tj. přechod z daňové evidence na 

účetnictví) není možné.

Zákonný rámec se pro fyzickou podnikající 

osobu zužuje na zákon č. 586/1992 Sb.,

o daních z příjmů, kde má na výběr mezi 

vedením daňové evidence (par. 7b) nebo 

neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně 

vynaložené na dosažení, zajištění a udržení 

příjmu, může uplatnit výdaje procentem ze 

svých příjmů.
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V dnešním vstupním článku našeho seriálu 

bylo zmíněno několik zákonů a nových pojmů 

(plnění osvobozené od DPH, obrat, spo-

lečnost, účetní jednotka, daňová eviden-

ce), které ráda vysvětlím v některém dal-

ším pokračování. Náměty k tématům os-

věty či dotazy můžete zasílat na e-mail: 

pohorska@lit.cz.

Příštím tématem bude podnikání právnických 

osob.

Podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci, vyplňují

v Příloze 1 daňového přiznání tabulku D.

Vážení členové.

Vy všichni, kteří jste již zaslali kopie svého 

vzdělání dle instrukcí v PL č. 2/2016, 

zkontrolujte si  prosím, na webu 

www.podiatrie.cz, zda máte vše správně 

připsáno.

Všichni členové, kteří vykonávají ošetření 

nohou a požadované dokumenty ještě 

neposlali, mohou tak ještě učinit, nejlépe v co 

nejkratší době, aby se stihl web se vzdě-

láváním aktualizovat do konce roku.

Kontaktní adresa pro zasílání kopií vzdělání 

je: Ivana Kamencová, Pedikúra, Palackého 

1891, 358 01 Kraslice.

Informace k systému
vzdělání
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Šárka Simonidesová
certifikovaná lektorka HJ pro ženy, muže a diabetiky

Hormonální

jóga

Co si vlastně můžeme představit pod pojmem 

"hormonální jóga"? Jelikož se pojem 

hormonální jóga dostala do hlubšího 

povědomí lidí v naší republice, kteří si 

mnohdy ani nejsou vědomí, co tento pojem 

zahrnuje a vlastně i znamená, tak si téma 

hormonální jóga poodkryjeme. Všeobecně je 

známo, že cvičení jógy má léčebné účinky

a povětšinou se jedná o pomalé cvičení. 

Pokud se setkají s názvem hormonální, velmi 

často si myslí, že se jedná o jeden z mnoha 

stylů jógy. Hormonální jóga je pro spoustu

z nich pojem velmi vzdálený. Pojďme si jej 

osvětlit.

V první řadě by bylo vhodné připomenout, že 

jóga je jen jedna. Hormonální jóga je 

zkráceným a možná i trošku zavádějícím 

názvem pro Hormonální jógovou terapii dle 

Dinah Rodrigues, která pomáhá k har-

monizaci hormonů nejen v ženském těle. 

Působí jako prevence, aby případně ne-

docházelo k disharmonii těchto hormonů, 

které můžou být způsobeny nejen pre-

dispozicí, či vlivem nevhodného životního 

stylu, tak i vlivem stresu a jiných příčin. 

Hormonální jógová terapie dle Dinah Rodri-

gues, vytvořila  Dinah Rodrigues nejen pro 

ženy, ale i muže a v neposlední řadě i pro 

diabetiky, kdy je známá a uznávaná po celém 

světě!

V dnešním článku se nejen zaměříme na 

Hormonální jógovou terapii pro ženy a muže, 

tak i sestavu, pro diabetiky, kde si řekneme 

něco málo k problému diabetické nohy.

Sestava hormonální jógová terapie, jak pro 

muže i ženy, tak diabetiky, je ucelená sestava 

cviků, která je důmyslně rozvržena a za-

měřena nejen na fyzické tělo, ale současně

i na žlázy s vnitřní sekrecí, které se právě na 

tvorbě hormonů nejvíce podílejí. Současně 

bere v potaz i naše energetické tělo. Každá 

sestava je konkrétně zaměřena pro daný 

okruh klientů. U žen převážně na vaječníky, 
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štítnou žlázu a hypofýzu. U mužů na varlata, 

nadledvinky, štítnou žlázu a hypofýzu.

U diabetiků na slinivku, štítnou žlázu, 

nadledvinky, hypofýzu a nezapomíná ani na 

játra i slezinu. Tím se upravuje celý systém 

žláz s vnitřní sekrecí, kde dochází k jeho 

revitalizaci. Je prokázáno, že její pravidelné 

cvičení harmonizuje a zvyšuje kvalitu života. 

Účinek je samozřejmě přímo úměrný 

pravidelnosti cvičení, ale například u dia-

betiků jsou výsledky patrné již v prvních 

dnech cvičení. Samotná sestava pro diabetiky 

je vhodná i pro děti na rozdíl od sestavy pro 

muže a ženy.  U diabetiků jsou k dispozici

2 sestavy, jedna pro začátečníky a druhá pro 

pokročilé, a je vhodná pro diabetiky typu I a II 

a pro osoby s prediabetem. Sestava pro muže 

je vhodná při prokázané hormonální ne-

rovnováze, nebo při nadměrném stresu, což 

je v dnešní době velmi častý jev. U žen je 

vhodná jako prevence od 35 let, nebo taktéž

v důsledku hormonální nerovnováhy spojené 

se symptomy jako jsou předčasná me-

nopauza, PMS, polycystické vaječníky, cysty 

na vaječnících, nepravidelná menstruace, 

neplodnost a příznaky s nerovnováhou 

spojené.

V sestavě hormonální jógové terapie se 

pracuje s tělem na fyziologické, fyzické, 

psychické, tak i energetické úrovni. Působí 

velmi blahodárně na všech níže uvedených 

úrovních.

Na fyziologické úrovni znovu aktivuje tvorbu 

hormonů. Na fyzické úrovni protahuje

a posiluje svaly, napomáhá správnému držení 

těla, které současně i tvaruje. Dává tělo nejen 

na fyzické úrovni do kondice. Například jen 

tím, že celé tělo komplexně a pravidelně 

protáhneme, tak nám v těle nejen proudí krev 

a lymfa jak má, ale díky tomu jsou po těle 

rozváděny živiny a odváděny zplodiny z ce-

lého těla! Na psychické úrovni nám sestava 

napomáhá lépe zvládat každodenní stres, tím 

napravuje i emoční nerovnováhu, současně

i odstraňuje nespavost a jiné symptomy s hor-

monální nerovnováhou spojené. Na ener-

getické úrovni aktivuje individuální energii, 

zvyšuje vstřebávání a využití prány. Sestava je 

holistickou technikou, která současně 

omlazuje organismus na všech úrovních. 

Nicméně ani jedna ze sestav nenahrazuje 

lékařskou péči. Ideální je spojení cvičení 

hormonální jógy současně pod dohledem 

lékaře, který v případě že užíváme substituční 

léčbu, tak v důsledku cvičení pravidelné 

dávkování upraví!

Techniky, které jsou součástí hormonální 

jógové terapie, povětšinou vychází z jógy
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a patří sem, jak statické, tak i dynamické ásany 

(pozice), energizující dechová cvičení 

(bhastrika K.D., intenzivní dechová technika, 

která nejen masíruje orgány v břišní dutině), 

zklidňující dechové techniky, techniky k pře-

souvání a usměrňování energie (kam jde 

mysl, tam jde energie), mudry (gesta, kdy 

například při určitém nastavení těla nám lépe 

proudí nejen energie, ale ovlivňujeme 

nervová zakončení v těle, které působí 

blahodárně na tělo jako celek). Další tech-

nikou je relaxace a terapeutická vizualizace 

takzvanou joga nidrou (jógový spánek).

Každá ze sestav uvedených výše se skládá ze 

zahřívací části (rozcvičky), která je nedílnou 

součástí každodenní sestavy a připraví tělo na 

samotné cvičení, které trvá maximálně 30 mi-

nut. Součástí jsou i antistresové dechové 

techniky a cviky, které podporují celkovou 

harmonizaci. Sestavy je nutné provádět dle 

instrukcí, které vám předá certifikovaná 

lektorka, proškolená právě Dinah Rodrigues. 

Ty se naučíte na víkendových seminářích již 

probíhajících po celé ČR. Není nutné mít 

předchozí zkušenosti s podobným druhem 

cvičení. Semináře navštěvují i lidé důcho-

dového věku, kteří se tělesným aktivitám 

doposud nevěnovali. Navíc na semináři 

dostanete odborný výklad ke každé technice, 

a to ve všech jejích úrovních. Jelikož jsme 

každý z nás originál a vnímání máme každý 

trošku jiné, je velmi důležité, abyste sestavu 

pochopili v rámci svého vnímaní, své logiky

a bylo vám tím i osvětleno, kde, proč a jak 

daná technika působí. Díky účasti na semináři 

dosáhnete očekávaných výsledků, které 

dokládají samotné studie opravdu rychle. Tím 

zlepšíte kvalitu svého života.

U diabetiků se nejen povětšinou objevuje 

spojitost se zvýšeným krevním tlakem, ale

i problémy s krevním oběhem a hojením ran. 

To vše souvisí s nedostatkem inzulinu, kdy se 

také zvyšuje hladina tryglyceridů, celkového 

cholesterolu a dalších tukových složek

v krevní plazmě. Současně způsobuje makro-

vaskulární a mikrovaskulární problémy, ke 

kterým jsou náchylnější periferní oblasti těla, 

zejména pak nohy a chodidla, které jsou 

příznačné právě pro diabetiky a známé pod 

pojmem diabetická noha.  Zde se projevuje 

zvýšená necitlivost a náchylnost k poranění

a tím způsobená zhoršená hojivost. Je jim 

tedy třeba věnovat náležitou pozornost

a péči, jakou může být i nošení správné obuvi. 

Současně je vhodné se obrátit na zkušeného 

podiatra. Díky cvičení sestavy hormonální 

jógové terapie pro diabetiky se nemocným 

mnohem lépe hojí rány, neboť při tomto 

druhu cvičení se u nich zlepšuje nejen krevní 

oběh, ale současně se i snižuje hladina cukru 

v krvi. Postupně dochází k odbourání pocitů 

slabosti, únavy, které jsou také velmi časté.

V současné době informatiky je velká škoda, 

že převážná většina dnešní populace zná, jak 

ovládat novodobé technologie, jako je 

telefon, počítač a jiné vymoženosti dnešní 

doby, ale nezná svá vlastní těla a ve své 

podstatě si se sebou neví rady. Hormonální 

jógová terapie může být jednou z cest, jak to 

změnit, je to cesta k sama sobě, cesta 

sebelásky a uzdravení na mnoha úrovních. 

Kdy si pomocí jí můžeme věnovat pozornost

a lásku, kterou mnohdy očekáváme z venčí. 

Přitom všechny odpovědi a lásku si již nosíme 

v sobě samých, jen je třeba si to uvědomit. 

Přiznejme si, že největším nepřítelem našeho 

zdraví je lenost.  Jak s ní naložíte vy?



Předplatné Podiatrických listů pro příští rok je možné od 1. 1. 2017.

Prosím, nezapomeňte předplatné objednat na e-mailu: kopeceli@seznam.cz

Když tak neučiníte, nemůžeme PL zaslat, protože neznáme adresu.

E-mail označte slovem PŘEDPLATNÉ, uveďte do něho své jméno a adresu, kam 

požadujete časopis zaslat. Když objednáte druhé osobě dárkové předplatné, 

napište mi prosím, jméno plátce a adresu obdarovaného. Je to nutné, abychom 

správně přiřadili platbu a časopis mohli odeslat!

Částku 300,- Kč (cena 89,- Kč za PL + poštovné se slevou pro předplatitele) uhraďte 

na číslo účtu České podiatrické společnosti: 1011043959/5500, do poznámky 

uveďte: Předplatné PL.

Předplatné Podiatrických listů pro rok 2017

Informace k platbě členského příspěvku na rok 2017

MUDr. Marie Součková – prezidentka společnosti

tel.: 602 182 323, e-mail: podiatrie@seznam.cz

Členský příspěvek na rok 2017 ve výši 1000 Kč slovy jeden tisíc korun českých začněte 

uhrazovat nejdříve od 1. 1. 2017 a nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního 

roku.

K úhradě použijte poštovní poukázku typu A, která je přílohou čísla 3/2016 časopisu 

Podiatrické listy. Nezapomeňte vyplnit variabilní symbol, kterým je vaše členské číslo, 

do zprávy pro příjemce musíte uvést svoje příjmení a jméno bez diakritiky – např.  

BozenaNemcova. Platby bez členského čísla nebo jména a příjmení nejsou rozlišitelné.

Členský příspěvek na rok 2017 můžete rovněž uhradit bezhotovostně prostřednictvím 

bankovního převodu ve prospěch účtu: 101 104 39 59/5500, variabilní symbol = vaše 

členské číslo, do zprávy pro příjemce opět uveďte příjmení a jméno bez diakritiky.

Platí-li členský příspěvek za Vás zaměstnavatel nebo třetí osoba, požádejte, aby do 

zprávy pro příjemce uvedl vaše příjmení a jméno i členské číslo, abychom mohli vaši 

platbu správně přiřadit.

Informace k platbě pro naše členy ze Slovenska: členský poplatek na rok 2017 ve výši 

1000,- Kč uhraďte na účet Raiffeisen bank, pobočka Praha 4, SWIFT: RZBCCZPP,

IBAN: CZ1455000000001011043959, majitel účtu: Česká podiatrická společnost,

U Vršovického nádraží 14, 101 00 Praha 10 – Vršovice.



AKCE A KURZY ČPS 2016 – 2017

více na www.podiatrie.cz a FB ČPS

26. 11. 2016 - Podiatrické minimum - vyšetření na podoskopu a se systémem PODOCam

2. 12. 2016 - Produktové školení ProntoMan

9. 12. 2016 - Možnosti nehtové protetiky a uvolnění nehtových valů

6. 1. 2017 - Možnosti nehtové protetiky a uvolnění nehtových valů

4. 2. 2017 - Možnosti nehtové protetiky a uvolnění nehtových valů

17. 2. 2017 - Multidisciplinární přístup v péči nejen o nohy diabetiků

25. 2. 2017 - Podiatrické minimum - vyšetření na podoskopu a se systémem PODOCam

26. 2. 2017 - Technická úprava podiatrických vložek

10. 3. 2017 – 10. workshop ČPS 

2. – 3. 6. 2017 - 10. ročník MEDsport sympozium

3. 6. 2017 - Workshop pro pedikérky

4. 6. 2017 - 16. sjezd České podiatrické společnosti z.s.

anatomie, podiatrický pohled na nohu, vyšetření na podoskopu, kineziologické vyšetření, 

přístrojová pedikúra, taping, indiv. vložky, praxe

MEDsport ,Foerstrova 1656, 500 02 Hradec Králové

teoretická průprava, praktické ukázky a samostatné provádění ošetření přípravky ProntoMan

Centrum zdraví Medicia, Daliborova 421/15, Ostrava-Mariánské Hory

samostatná práce s akrylem na šabloně, nehtová protetika s možností uvolnění nehtových valů

Pedikúra, ul. Tyršova 195, Příbor

samostatná práce s akrylem na šabloně, nehtová protetika s možností uvolnění nehtových valů

Pedikúra, ul. Tyršova 195, Příbor

samostatná práce s akrylem na šabloně, nehtová protetika s možností uvolnění nehtových valů

Pedikúra, Havlíčkova 430, Litomyšl

Diabetes mellitus, syndrom diabetické nohy, podiatrické základy, moderní a komplexní přístup, 

dermatologie a pedikúra, prostředky k terapii, ozon, plastika nehtového valu, rehabilitace

a správné obouvání nejen dospělých

hala Gong, Dolní oblast Vítkovice

anatomie, podiatrický pohled na nohu, vyšetření na podoskopu, kineziologické vyšetření, 

přístrojová pedikúra, taping, indiv. vložky, praxe

MEDsport, Foerstrova 1656, 500 02 Hradec Králové

Program: historie a přehled vložek, podiatrická diagnostika a možnosti ovlivnění nohy a postury, 

práce s různými termoplastickými materiály, práce s hmotami a různými ortotickými doplňky, 

zhotovování individuálních vložek (hmoty, lepidla, bruska), individuální práce s vložkami 

Formthotics, AFT, Schein 

Program je v přípravě, sledujte web ČPS. 

Kosmetický veletrh World of Beauty and Spa, Praha – Letňany, velký sál. 

Téma: Podiatrie a pohybový aparát přednášky -výstavy-workshop-kulturní představení

Hradec Králové, Hotel Tereziánský Dvůr

Téma: Problematika zarůstajících nehtů

Hradec Králové, hotel Tereziánský Dvůr

program je v přípravě, bude upřesněn

Hradec Králové, hotel Tereziánský Dvůr
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