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Vážení čtenáři a příznivci Podiatrických listů.

Konečně jsme se dočkali slunečných jarních dnů, větráme 

šatníky a botníky, držíme detoxikační kúry. Někteří míří na 

pedikúru a už se těší na hezké jarní botky, někteří netrpělivě 

čekají, až se země ještě trochu prohřeje, aby mohli obuv sundat 

úplně.

V duchu nových trendů ve společenském obouvání, různorodé 

zdravotní obuvi, dětských bačkůrek, zpestřený bosými chodci 

s barefooty se nesl únorový brněnský veletrh KABO. Kromě 

známých českých a evropských značek jsem objevila i stánky 

s obuví z Ukrajiny, nebo Polska. Nejvíc mě překvapil český 

obchodník, který nabízel certifikovanou polskou obuv pro 

diabetiky, kdy ani jeden typ bot nesplňoval základní požadavky 

na tuto obuv. Dívala jsem se na masivní švy, větrací otvory

i zcela otevřené boty a přemýšlela nad tím, zda se brzy objeví 

na pultech našich obchodů za „příznivou“ cenu…

Nyní, když držíte v ruce první letošní číslo Podiatrických listů, 

máme již za sebou nejen zimní čas, ale také odbornou 

konferenci Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy 

diabetiků, veletrh World of Beauty and Spa s již desátým 

workshopem ČPS a chystáme se na Velikonoce.

Pěkné svátky jara vám přeje
Eliška Kopecká
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První prodloužený víkend v prosinci 2016 

jsem absolvoval najednou dvě unikátní 

odborné akce v Mnichově.

Nejprve jsem měl možnost se účastnit 

semináře amerických sportovních podiatrů 

(American Academy of Podiatric Sports 

Medicine), který se uskutečnil páteční 

prosincové dopoledne v mnichovském hotelu 

Hilton pod vedením věhlasného amerického 

podiatra Amola Saxeny DPM, aktuálně 

viceprezidenta AAPSM. Akce se účastnilo 14 

podiatrů, včetně mě, 3 lékařek z japon-

ské Nagoje a jednoho kolegy z Havaje. 

Dr. Saxena má více než 100 odborných 

publikací, napsal několik knih o chirurgii nohy 

a kotníku, je podiatrem špičkových americ-

kých atletů. Amol pracuje nedaleko Siliko-

nového údolí v Palo Alto v Kalifornii. Jeho 

úvodní přednáška byla na téma Mýty a realita 

podiatrie ve sportovní medicíně. Následovala 

přednáška Úrazy při tanci (Galli, DPM), dále 

byla přednesena přehledná přednáška o neu-

ropatii nohy (O´Brien, DPM), kde představil 
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Adventní
Mnichov

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

svoji elektronickou ladičku, která umí mno-

hem lépe a dříve odhalit např. diabetickou 

neuropatii, a jež bude představena na 

MEDsport sympoziu v Hradci Králové (2. - 3. 6. 

2017) a následném sjezdu ČPS (3. - 4. 6. 2017). 

Grady referoval o operativní léčbě různých 

deformit nohou v oblasti Charcotova kloubu 

nohy a dále znovu Dr. Saxena přednášel o 3 

základních onemocněních nohou sportovců – 

plantární fascitidě, přetížení Achillovy šlachy

a poruchách nožních kleneb.

Po obědě jsme se společně vydali vlakem na 

velmi významný 24. kongres chirurgů nohy 

(Symposium für Fusschirurgie), který orga-

nizovala Společnost pro chirurgii nohy a kot-

níku (GFFC) německy mluvících traumatologů 

v luxusním kongresovém hotelu Dolce na 

okraji Mnichova. Společnost vznikla v roce 

1996 a měla 444 členů. Po 20 letech existence 

má nyní 1700 členů! Kromě velmi kvalitní 

výstavy firem (47), kde převažovaly materiály 

pro operační léčbu nohy, zde vystavovaly

i nám známé firmy: např. Otto Bock, Su-
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perfeet, Darco a také velmi známý OTC 

specialista z rakouského Feldkirchenu, Willi 

Jurtin. Sponzorem kongresu byla také ně-

mecká firma Schein.

V odpoledním bloku přednášek, kde pro-

bíhala najednou 4 témata (!): Syndrom 

diabetické nohy, Právo a evidence, seminář 

Rakouské společnosti pro úrazovou chirurgii, 

jsem si vybral poslední téma - Noha ve sportu.

První přednáška byla o problémech nohy

u lezců na skalách (prof. Dr. med. Schoff), 

Nejasné bolesti – Syndrom tarsálního tunelu 

(Dr. med. Forst), Jak a kdy léčit ruptury 

perineálních šlach (Dr. med. Thomas), Pře-

donoží, zadonoží, běh naboso – co doporuču-

jeme našim pacientům? (prof. Dr. med. 

Walther), Achillova šlacha – co jsem se naučil 

za více než 20 let (Saxena, DPM).

Po přednáškách následovaly praktické work-

shopy.

Večer jsme navštívili centrum Mnichova 

s vyhlášenými vánočními trhy a ochutnávkou 

tradičního svařáku, který se nazývá Glühwein.

V sobotu ráno jsme se opět vypravili S-Bah-

nem do kongresového centra, kde byly 

anglicky vedené přednášky o operační léčbě 

nohou, jejich deformit, úrazů a po obědě 

následovaly workshopy – souběžně jich již 

bylo 7 (!) v jednotlivých salóncích hotelu.

Po zhlédnutí části přednášek jsme se taxíkem 

nechali odvést do mnichovské olympijské 

vesnice (LOH 1972) a zde jsme velmi krátce 

navštívili televizní věž a udělali si malou 

vycházku na nedaleký kopec s krásnými 

pohledy na celý areál olympijských sportovišť 

i vedlejšího centra BMW. Po lehkém vymrznu-

tí jsme metrem pokračovali zpět do centra 

Mnichova na exkluzívní kliniku ECOM, kde nás 

přivítal přední německý ortoped (operace 

kolen a kyčlí), prof. Dr. med. Hans Gollwitzer

a jeho přítel, ortoped prof. Dr. med. Gerdes-

meyer z Kielu, který měl velmi podrobnou 

přednášku o využití pulzní rázové vlny 

(radiální i fokální) a pulzní magnetoterapie

u různých onemocnění nohou, vč. praktické 

ukázky. 

Celou akci amerických sportovních podiatrů 

jsme společně ukončili tradiční lidovou večeří 

ve známé restauraci Kuchelverzeignis v cen-

tru Mnichova. Podávala se domácí jídla a vy-

nikající mnichovská piva.

Cesta do Mnichova není daleká, navíc bylo 

krásné slunečné a mrazivé počasí. Podobné 

akce znamenají další neobjevené informace

a zejména mezilidské kontakty na přední 

světové odborníky v oblasti léčby nohy, které 

se mohou v budoucnu hodit i u nás. 

Více informací na www.gffc.de

www.aapsm.org, www.amolsaxena.com.

PODIATRICKÉ 1/2017
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Mgr. Pavla Rybová
fyzioterapeut – podiatr, Medfeet Praha

Kurz:
Podiatrie-fyzioterapie nohy

Dvoudenní kurz praktické podiatrie proběhl 

již dvakrát, vždy velmi úspěšně. Další termín 

je naplánovaný na duben 2017.

Dokázat, že podiatrie v kombinaci s vhodně 

vedenou pohybovou terapií je daleko 

progresivnější léčebný postup než pouhá 

pohybová terapie.

Přesvědčit, že vhodně nastavený footbed je 

aktivní přístup k terapii různých diagnóz, 

nikoliv pasivní terapie, která vede k „lenosti 

chodidla“.

Cíle dvoudenního kurzu jsou:

•

•

•

•

•

•

 Vyprofilovali jsme prvky, které by měly být 

akcentovány v rámci podiatrického vyše-

tření.

Podáme základní návody na to, jak stanovit 

diferenciální diagnózu.

Obsáhle řešíme kompatibilitu stélek s růz-

nými druhy obuvi. Otevřeně hovoříme

o problematice bosé nohy, obuvi na 

podpatkách, dětské obuvi.

Odkrýváme metodiku nácviku správné

chůze.

Ohlédnutí
za akcemi a kurzy ČPS

Myšlenka kurzu praktické podiatrie vyvstala z potřeby doplnit do aktuálního vzdělávacího 

systému pokročilé podiatrické informace a zároveň zlákat odborníky z různých vesměs 

lékařských profesí stát se podiatry. Po posledním sjezdu ČPS bylo jasně patrné, že oficiální 

VŠ podiatrické vzdělání ještě v tomto oboru nebude dlouho možné. Náš trh však podiatry 

nutně potřebuje. Nejvhodnějšími nositely podiatrie se zdají být aktuálně fyzioterapeuté, 

ale mohou to být i pedikéři a lékaři různých lékařských oborů.

Měl bych se zúčastnit Kurzu praktické podiatrie

společnosti Medfeet?
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•

Běžně s námi zájemci zažívají v praxi tyto 

důležité aspekty:

•

•

•

•

•

•

•

Představujeme účastníkům aktuální na-

bídku materiálů na trhu, řešíme vstupní 

investice, dostupnost u dovozců.

Rozhodli jsme se odkrýt naše 10 leté 

podiatrické know-how. Chceme usnadnit 

kolegům start v tomto oboru a ušetřit je 

zdlouhavého pátrání často způsobem pokus 

omyl, kterým jsme si museli v rámci naší 

desetileté klinické praxe projít my. V místě 

našeho působiště existují jak oblastní or-

topedické protetiky, tak špičková 3D tech-

nologie v místní nemocnici. Přesto tato 

pracoviště necítíme jako konkurenci. Když 

dáte pacientům výjimečnou péči se smyslem 

pro detail a precizní vyšetření, budou u vás 

spokojení.

Většina účastníků, které podiatrický kurz 

zaujal, dále podstoupila hospitace na našich 

klinických pracovištích, aby viděli, jak vše 

funguje v praxi a hlavně si odpověděli na 

praktické a obchodní otazníky. 

Klienty stélky neotlačují.

Děti si rády stélky přendávají do různých 

druhů obuvi.

Klienti na druhé návštěvě z 99% hlásí buď 

vymizení  a nebo snížení intenzity obtíží.

Klienti žádají sami o další stélky, třeba do 

jiného typu obuvi.

Klienti, kteří přišli s přesvědčením, že 

nechtějí nosit stélky a vy to po vyšetření 

shledáváte jako zásadní, rádi na základě 

vašich argumentů stélky zakupují.

Účastníci hospitace vidí vhodné volení 

velikosti indikované stélky.

Účastníci vidí v přímém přenosu, že i slabší 

sociální skupiny si stélky, které nepodporují 

svými poukazy pojišťovny, rádi zaplatí.

A další…..
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Obchod se zabývá prodejem profesionální 

kosmetiky Laufwunder, Handwunder a Myko-

red (výrobce firma Franz Lütticke GmbH), 

včetně potřeb pro okluze. Výrobky Lauf-

wunder, Handwunder a Mykored, nabízíme

z větší části přes velkoobchod, tedy pro-

fesionálům v oboru pedikúra a manikúra, aby 

bylo možné klientovi doporučit přípravek

s ohledem na jeho zdravotní stav, stav 

pokožky a nehtů. Pro profesionály proto 

pořádáme informativní schůzky po celé ČR, 

kde se dozví o profesionální kosmetice 

Laufwunder, Handwunder a Mykored vše 

potřebné, navíc zdarma poskytujeme letáky

s informacemi o jednotlivých produktech

a jejich použití, dále vzorky krémů.

Výrobky jsou kombinací osvědčených surovin 

s účinnými rostlinnými extrakty a přírodními 

materiály. Díky použití prvotřídních materiálů 

a výrobních technologií můžeme vždy zaručit 

nejvyšší kvalitu.

Vývoj probíhá ve spolupráci s profesionály

z oboru pedikúry, proto produkty efektivně

a prakticky pokrývají celé spektrum poža-

davků pro moderní pedikúru. Samozřejmě 

snášenlivost kůže na všechny složky je 

testována předními dermatology.

Díky tomuto konceptu je možné nabídnout 

např. klientovi s diabetem, který již má první 

projevy neuropatie v podobě citlivé a suché 

kůže . 

Krém se dobře vstřebává, hydratuje kůži a tím 

zabraňuje vzniku trhlinek a dalších komp-

likací.

Laufwunder balzám pro diabetiky

Laufwunder hydrobalm 10% urea

Laufwunder Lipidbalm

Laufwunder Sensitivbalm

 – je 

speciálně vyvinut pro chodidla a nohy s velmi 

suchou a citlivou pokožkou. Posiluje hydra-

taci, zabraňuje ztrátě vlhkosti pokožky, brání 

vzniku ragád.

 – balzám je určen 

pro extrémně suchou pokožku nohy, dů-

sledkem čehož je pokožka drsná, křehká

a tvoří se praskliny. Zlepšuje pružnost po-

kožky.

 – je určený pro 

intenzivní péči o velmi citlivou a suchou 

pokožku, stejně jako pokožku náchylnou

k ekzému. Stabilizuje pokožku a zklidňuje ji.

Ať už krémy, pleťová mléka, spreje nebo 

přísady do koupele, produkty Laufwunder 

udržují a osvěžují vaše nohy. Produkty nabízí 

přesnou a přehlednou  pomoc  pro různé 

problémy s nohama. Při výběru vhodného 

produktu použijte naši pomůcku (graf), nebo 

požádejte o radu pedikéra (specialistu), 

kterému důvěřujete.

Produkty rodinné firmy Lütticke jsou na trhu 

více než 70 let. Byly vyvinuty speciálně pro péči

o nohy a chodidla. Nyní firmu Lütticke vede pan 

Armin Lütticke. My spolupracujeme s firmou 

Franz Lütticke GmbH od roku 2016.

 

Pedikúra Eliška Tříšková

Náchodská 708/79

Praha 20, 193 00

www.pedishop.cz

www.eliskatriskova.cz 

Produkty Laufwunder používám

sama ve své praxi pedikérky.

Pedishop.cz

Eliška Tříšková
Praha

PODIATRICKÉ 1/2017PODIATRICKÉ 1/2017
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Handwunder

Mykored

Mykored

Přípravek Mykored (roztok) efektivně bojuje proti vzniku nepříjemného zápachu nohou. 

Přípravek je vhodný zejména na těžko přístupná místa, jako jsou meziprtsní prostory. 

Mykored poskytuje účinnou hygienickou a preventivní ochranu proti plísním nohou

a nehtů. (50 ml, 70 ml, 500 ml)

Mykored Forte

Mykored Forte je speciální kosmetický krém k i intenzivní péči a ochraně kůže

a nehtů. Jedná se o mírně mastný krém obsahující alantoin a panthenol, který 

uklidňuje podrážděnou pokožku. Dalšími složkami jsou močovina, která posiluje 

rovnováhu vlhkosti pokožky a strukturu lámavých nehtů, a klotrimazol, který brání 

šíření plísní na nehtech a kůži. (20 ml)

Mykored ochranný olej na nehty

Mykored ochranný olej na nehty dodává nehtům vlhkost a vitamíny, udržuje nehty elastické

a pokožku vláčnou. Osvědčená látka klotrimazol chrání nehty před napadením plísní. Výtažek

z heřmánku zklidňuje a vyživuje jak pokožku, tak nehty. Olej je obzvláště vhodný pro křehké a na 

plísně citlivé nehty. (15 ml, 50 ml)

Laufwunder Schrundena

Silně zrohovatělá kůže nohou a bolestivé praskliny na patách nejsou pro mnoho lidí 

pouze estetickým problémem, ale omezují každodenní mobilitu. Pomocníkem zde může 

být krém Schrundena. Krém obklopuje ošetřenou kůži tenkým filmem na bázi vybraných 

tuků, čímž se zabrání ztrátě vlhkosti kůže. Složky z extraktu heřmánku, které jsou 

obsaženy v tomto filmu, zklidňují podrážděnou pokožku a podporují její regeneraci. Při 

pravidelném používání se uzavírají praskliny na patách a kůže získává zpět svou vláčnost. 

Schrundena je také velmi dobrá pro okluzivní použití během pedikúry. Obzvláště vhodnou se ukázala péče

o nohy v kombinaci s Laufwunder Hydrobalm (v noci Schrundena, přes den Hydrobalm). (75 ml, 900 ml)

Laufwunder pro diabetiky

Problémy s regulací kapilár vedou k nedostatku vlhkosti a lipidů v kůži chodidla. 

Takto oslabená kůže je často terčem bakteriálních nebo plísňových infekcí.

Laufwunder pro diabetiky posiluje vlhkost v pokožce díky glycerinu. Na rozdíl od 

oblíbené močoviny nemá glycerin keratolytické účinky (změkčování pokožky). 

Zmírnění nedostatku lipidů v kůži je dosahováno skrze cenné bambucké máslo a phytosqualan z oliv. Široká 

škála antimikrobiálních látek podporuje pleť v obraně proti infekčním patogenům. Velmi dobrá snášenlivost 

pokožky a příjemný účinek balzámu byly u diabetiků prokázány během dermatologického textu. Vhodné pro 

každodenní používání. (75 ml, 450 ml dávkovač, 450 ml náplň, 500 ml)

KOUPELE A PEELING   ·   

PÉČE O NOHY DIABETIKA   ·   PÉČE O MYKOTICKÉ NEHTY A POKOŽKU   ·   EXTRÉMNĚ HRUBÁ POKOŽKA S PRASKLINAMI

CITLIVÁ POKOŽKA   ·   EXTRÉMNĚ SUCHÁ POKOŽKA   ·   POTIVÁ POKOŽKA   ·   PÉČE O RUCE

PÉČE O MYKOTICKÉ NEHTY A POKOŽKU

EXTRÉMNĚ HRUBÁ POKOŽKA S PRASKLINAMI

PÉČE O NOHY DIABETIKA
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Rozhovor
s paní Ing. Lenkou Konečnou

Eliška Kopecká
šéfredaktor Podiatrických listů

 – ředitelkou veletrhu World of Beauty and Spa

v Praze – Letňanech

předání cen

vítězce kadeřnické 

soutěže „Inspirace”

Ing. Lenka Konečná

s moderátorkou Romanou 

Navarovou, vizážistou Pavlem 

Bauerem, Annou Menzelovou, 

prezidentkou Unie kosmetiček.
Paní Konečná, co Vás vedlo k rozhodnutí pra-

covat ve sféře veletrhů krásy a kdy jste se pro 

toto povolání rozhodla?

V „porevolučních“ letech se k nám ze zá-

padních zemí dral marketing ve všech svých 

formách, zahraniční reklamní agentury 

vznikaly jako houby po dešti. V podobné 

agentuře jsem pracovala, z širokého záběru 

aktivit mne obor krásy a péče o tělesné

a duševní zdraví přitahoval nejvíce. Lákalo 

mne uspořádat akci, která osloví odborníky

a jejich prostřednictvím i konečné klientky. 

Akci, jež může pomoci ženám, které mají 

často náročné a stresující zaměstnání, najít si 

za pomoci odborníků vyhovující a prospívající 

péči o pleť, objevit líčení, kterým udělá radost 

sobě i okolí, začít účinně pečovat o vlasy, 

nechat si zhotovit nehty podle svých představ, 

zahrnout do péče o sebe i dříve často 

opomíjené nohy, zkrátka začít se cítit lépe.

A v neposlední řadě absolvovat nové 

relaxační, detoxikační či fyzioterapeutické 

procedury pro upevnění zdraví a nabytí 

zdravého sebevědomí i fyzické a duševní 

pohody. Samozřejmě kosmetická péče a sou-

visející procedury mohou být stejně tak 

inspirací pro rekvalifikace a příští povolání. 

Samozřejmě v počátcích se pod pojmem 

„kosmetická výstava“ či „kosmetický veletrh“ 

opravdu rozuměly spíše zkrášlovací, deko-

rativní přípravky, popřípadě ještě pěstící 

kosmetika, ale v centru péče byl téměř 

výhradně pěstěný obličej a dekolt. Mnohdy se 

kladl důraz na to, aby od kosmetičky žena 

odcházela s perfektním make-upem, na-

líčená, zkrášlená. Mnoho žen také pod-

ceňovalo poradenství a péči odborníků, často 

byl motivem pro zvolení přípravku jen nějaký 

V čem podstatném se liší první Vámi reali-

zované veletrhy od těch současných?
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druh reklamy, například televizní. Tak se často 

stávalo, že žena volila pro péči přípravky zčásti 

či zcela nevhodné. Nastával nejprve pozvolný 

přechod na péči o celé tělo, k níž samozřejmě 

nedílně patří péče o tělo, ruce a nohy, dále se 

péče rozšiřovala na výrazně preventivní a ná-

sledně také došlo ke „zjemnění“ kosme-

tických procedur tak, aby ženě byly příjemné

a podpořily a „vyladily“ její duševní stav a ná-

ladu, např. pomocí aromaterapie, deto-

xikačních zábalů či doplňujících masáží a dal-

ších praktik.  K tomu nedílně začal patřit 

zdravý životní styl. Duševní pohoda v sou-

časné době již není jen příležitostnou nad-

stavbou, ale významnou a vyhledávanou 

součástí kosmetické péče a zkrášlování. 

Co mne opravdu těší? Vystavovatelé i návš-

těvníci, kteří se stále vracejí a těší se.  Příznivé 

ohlasy návštěvníků, například, že někdo na 

veletrhu našel to, co již dlouho hledal, 

například vhodné přípravky pro uzdravení či 

omlazení pleti, inspiraci pro sezónní líčení, 

novou terapii, samozřejmě nové slibné 

obchodní vztahy… Vystavovatelé oceňují 

Můžete se s námi podělit o některé své pro-

fesní úspěchy, z čeho máte opravdu dobrý 

pocit, třeba i po letech?

dobrou klientelu a spolehlivé a přínosné 

obchodní vztahy, mnozí odborníci mají 

obyčejnou lidskou radost ze zájmu o jejich 

poznatky, nad nimiž strávili dlouhé hodiny, 

dny, měsíce. Pro soutěžící je nenahraditelná 

radost z vítězství i z toho, že mohli ukázat své 

dovednosti, píli, která je k vítězství dovedla.

A opravdu dobrý pocit mám z harmonické 

atmosféry, zaujatých či nadšených výrazů

v tvářích vystavovatelů i návštěvníků – pak 

vím, že moje práce má smysl. Samozřejmě se 

vždy těším na další veletrh a jeho novinky.

Určitě, vliv oboru pozměnil můj životní styl

a hlavně směřování. Při používání kos-

metických přípravků dávám na radu zkušené 

kosmetičky (výsledek poté ještě „zkonzultuji“ 

se svými pocity a vjemy) a téměř vždy jsem 

mile překvapena. Zkouším najít více času

i prostoru pro další péči o tělo, ruce, nohy, 

absolvuji podle potřeby také masáže, 

fyzioterapii, aromaterapii, akupunkturu, 

najdu si i čas pro nezbytné kurzy, semináře

a literaturu k získání nových poznatků a hle-

dám jejich využití pro zdraví a pohodu sebe

i svých blízkých. Občas si ráda rekreačně 

zasportuji, ovšem výrazné slabiny mám ve 

zdravé výživě, alespoň té, jak na ni nahlíží 

většina současných odborníků.

Ano, myslím, že je důležité mít pracovní tým, 

na nějž je možno se spolehnout. Podle mne 

jsou pro tým důležité zkušenosti v oboru, 

pracovní nasazení, je-li to třeba, vzájemná 

pomoc a důvěra, loajalita. V týmu jsou lidé, 

kteří pracují pro veletrhy již řadu let, a to je 

Setkáváte se s firmami, procedurami a po-

stupy, které „hladí duši“. Umožňujete nám, 

návštěvníkům veletrhu, nacházet inspiraci, 

novinky v oboru, navázat potřebnou ob-

chodní spolupráci, čímž můžeme poskytovat 

stále lepší služby svým klientům. Máte Vy 

oblíbené procedury péče o tělo, na které si 

uděláte čas?

Všimla jsem si, že některé Vaše spolupra-

covníky potkávám v Letňanech pravidelně. 

Máte štěstí na stálý pracovní tým?

Ing. Lenka Konečná



však, že je budu nosit vždy a všude a za 

každých okolností. Opravdu vysoké podpatky 

nosím zřídkakdy, spíše okolo těch 6-8 

centimetrů, které jsou ještě pohodlné, boty 

s měkkou stélkou, dostatečně velké a ne-

deformující nohu do špičky či jinak. Ovšem

s téměř nebo zcela plochými tvrdšími 

podrážkami nemám dobré zkušenosti. 

Samozřejmě obdivuji krásné ženy, které 

dokáží i na vysokých podpatcích důstojně 

proplouvat davem, ale ne každý k tomu má 

schopnosti.

Veletrh čítá být na nohou 3,5 dne. První 

půlden je bez problémů, po druhém 

proběhaném dni cítím, že již mám „dost“, a to 

byla teprve příprava v pohodlných botách. 

Slavnostní dny veletrhu se ale „odchodit“ 

musejí.  Vyloučila jsem příliš vysoké podpatky, 

na veletrh nosím boty o trochu větší než je mé 

číslo a pomáhá také několikrát obuv změnit - 

jiná výška podpatků, jiný tvar. Podle možnosti 

občas na několik minut nohy nahoru, pro-

mačkat. Zkoušela jsem aplikaci krémů, ale 

není dostatek času, spíše je dobré věnovat se 

nohám večer po příchodu domů, koupelím, 

masážím.

V tomto nejsem příliš odvážná, mám kolem 

sebe řadu perfektních odborníků a nerada 

riskuji a měním to dobré za nejistotu. 

Výjimkou jsou masáže, v zahraničí znám řadu 

fyzioterapeutů, ke kterým se ráda vždy 

vracím, stejně tak i na masáže nohou spojené 

s akupresurou.

Během veletrhu jste celé dny na nohou. Máte 

vyzkoušenou radu, jak si od jejich bolesti 

ulevit?

Cestujete pracovně hodně i do zahraničí. 

Vyzkoušela jste někdy v cizině pedikúru, 

nebo masáž nohou?

Paní Konečná, děkuji Vám za čas, který jste mi 

věnovala a přeji Vám mnoho spokojených vysta-

vovatelů i návštěvníků veletrhu.

velice přínosné, neboť znají klienty a dokážou 

vycházet vstříc jejich požadavkům. Ale i noví 

spolupracovníci byli a jsou vždy velkým 

přínosem, oživením firmy, vztahů a metod 

práce.

Velice ráda spolupracuji s ČPS, vidím, jak se 

velká řada členů a členek aktivně zajímá

o obor, rádi získávají nové poznatky a ne-

váhají je uplatňovat v praxi pro komfort

i zdraví svých klientů. Jsem velice ráda, že jsem 

měla možnost zúčastnit se několika akcí ČPS  

– odborných seminářů spojených s aktivním 

odpočinkem a poznáváním nových míst

i přátel. Byly pro mne přínosem – získala jsem 

kromě řady krásných zážitků nové poznatky, 

kontakty na odborníky, kterých využívám pro 

péči o nohy a poradenství pro sebe, členy 

rodiny, spolupracovníky i známé. Občas si 

dopřeji masáž nohou, na koupi obuvi se 

snažím pohlížet vždy i z hlediska zdravé chůze 

a možného přetížení částí nohou a ná-

sledných bolestí. 

Nejsem příliš radikální typ, vyzkoušet chci 

mnoho novinek v oboru, ale ne hned a za 

každou cenu, nejprve si na věc chci udělat 

alespoň stručný názor a zkoušení harmonicky 

sladit s dalším. Mám doma již několik měsíců 

„barefooty“, ale chci si počkat na teplejší 

měsíce, kdy chodit v již teplé trávě a přírodním 

terénu téměř naboso dělá radost. Nemyslím 

Paní Konečná, už mnoho let spolupracujete 

v rámci výstav také s Českou podiatrickou 

společností. V souvislosti s tím se nabízí 

otázka, zda měla naše společnost nějaký vliv 

na Vaše nohy – absolvovala jste podiatrické 

vyšetření nohou, změnila obuv, pečujete více 

o své nohy?

V současné době se kromě lodiček na vyšších 

podpatcích, nebo naopak obuvi zcela bez 

podpatku nosí také tzv. barefooty, vznikají 

spolky „bosochodců“. Jakou obuv Vy 

preferujete ve volném čase, zkoušela jste 

někdy chodit na boso?

PODIATRICKÉ 1/2017
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foto archiv Ing. Lenky Konečné
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MUDr. Miroslav Koliba
Diabetologická a Podiatrická ambulance, Ozonoterapie, Vratimov

Jsem velice ráda , že jsem se mohla zúčastnit prestižního 15. kongresu České společnosti pro 

léčbu ran. Ve společné přednášce s Mudr. Miroslavem Kolibou přiblížit zúčastněným práci 

pedikérek, důležitost vzdělávání pedikérek i spolupráci všech odborníků v péči o nohy. Celý 

kongres byl pro mne velkým přínosem a také potvrzením, že odborná pedikúra provedená 

zkušenou  kvalifikovanou pedikérkou  ve spolupráci s diabetologem, může snížit riziko vzniku 

SDN u rizikových pacientů. Přesvědčila  mne o tom diskuse po přednášce, ale i dotazy později 

mimo sál. 

Ve dnech 21. - 22. ledna 2017 jsme měli 

možnost spolu s Jankou Výmolovou se 

zúčastnit 15. kongresu České společnosti pro 

léčbu ran, které jsem letitým členem. Byly to 

moje první kongresy, kde jsem se seznámil

s léčbou chronických ran. Za posledních pár 

let si přednášky na téma léčba a prevence 

syndromu diabetické nohy vydobyly přední 

místo v první den dvoudenního kongresu. 

Účastní se ho cca 1100 odborníků na léčbu 

ran z celé České a Slovenské republiky. 

Kongres má pravidelně zahraniční před-

nášející.

My jsme vystoupili s příspěvkem na téma:

 Předmětem 

našeho sdělení bylo poukázat na možnosti, 

které moderní přístup v pedikúře přináší. 

Úvodem společné přednášky jsem zdůraznil 

známý fakt, že kvalitně a pravidelně 

provedená pedikúra zejména u diabetiků 

Co nabízí moderní pedikúra.

významně redukuje riziko vzniku syndromu 

diabetické nohy. Pravidelné snášení hyper-

keratoz spolu s doporučením vhodné péče

o nohy v domácím prostředí dle typu pokožky 

je nejjednodušší způsob, jak zamezit praskli-

nám a poranění suché kůže diabetiků.

Janka Výmolová posléze pokračovala a ob-

jasnila rozdíly mezi suchou a mokrou pedi-

kúrou, pokračovala vysvětlením, jak fungují 

rotační nástroje. Na obrázcích manifestovala 

řešení zarostlého nehtu od tamponády, přes 

tapeing, po metody ortonyxie a Arkády 

kostky. Zdůraznila důležitost spolupráce 

všech odborníků v péči o nohy těchto vysoce 

rizikových pacientů.

Diskuse po přednášce byla široká, plná 

odborných dotazů. Poslední část diskuze byla 

věnovaná pochvale všem pedikérkám, které 

se nebojí ošetřit tyto vysoce rizikové klienty. 

Moderní pedikúra na kongresu
České společnosti pro léčbu ran

Jana Výmolová
Pedikúra Příbor

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

Aktuálně k EET
– elektronická evidence tržeb

Odkdy?

V oboru podiatrie je nejčastěji provozovanou 

živností živnost řemeslná - Pedikúra, 

manikúra. Pakliže podnikatel provozuje 

pouze tuto činnost, je podle zákona č. 

112/2016 Sb. o evidenci tržeb povinen se 

zapojit až ve 4. fázi od 1. června 2018 - 

vybraná řemesla a výrobní činnosti a to pod 

označením CZ-NACE 96 - Poskytování ostat-

ních osobních služeb (např. kadeřnice, 

maséři, …). 

Pokud však také obchodují s vybraným 

zbožím, provozují živnost volnou a spadají 

do kategorie CZ- NACE 46 - Velkoobchod, 

kromě motorových vozidel nebo CZ-NACE 47 - 

Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. 

stánkového prodeje, prodeje na tržištích…) je 

povinnost evidence tržeb již v 2. fázi od

1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod.

Pokud jsou však evidované tržby z činnosti 

malého rozsahu – tzv. minoritní činnosti - 

které by měly evidenční povinnosti podléhat 

dříve než tržby z hlavní činnosti, podnikatel je 

začíná evidovat až spolu s hlavní činností 

tedy od 1. června 2018 (podmínky minoritní 

činnosti naleznete v článku Ing. Michaely 

Koušové v minulých PL).

Příklad: Pedikérka ve své jediné provozovně 

má příjmy za služby 20 000 Kč měsíčně

a k tomu za 8 000 Kč měsíčně prodá zákaz- 

níkům kosmetiku → začíná evidovat tržby 

v červnu 2018.

• Podnikatel si musí požádat o auten-

tizační údaje ve webové aplikaci 

Elektronická evidence tržeb, kde si 

následně zaeviduje své provozovny a vy-

generuje certifikát/y. Požádat může 

podnikatel pouze jedním z následujících 

dvou způsobů:

• elektronicky na Daňovém portálu 

pomocí přihlašovacích údajů do 

datové schránky - v takovém případě 

mu budou autentizační údaje zaslány 

do této datové schránky, a to bez 

zbytečného odkladu (požádat může 

rovněž zplnomocněný zástupce pod-

nikatele – daňový poradce má datovou 

schránku a sepíše plnou moc)

• osobně (ústně do protokolu) na 

libovolném finančním úřadu, kde 

žadatel získá autentizační údaje 

okamžitě v rámci osobního jednání 

v zapečetěné obálce.

• Po obdržení autentizačních údajů si 

poplatník vygeneruje v aplikaci Elek-

tronická evidence tržeb certifikát/y. 

Údaje Certifikátu jsou zadány do kon-

Jak začít?

Zopakování hlavních zásad EET
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cového pokladního zařízení (např. po-

kladna, počítač, tablet, chytrý telefon,…)

 nebo server poplatníka, ke kterému je 

připojeno více koncových pokladních 

zařízení. Prostřednictvím certifikátu sy-

stém ve zkušebním provozu identifikuje 

podnikatele, který mu datovou zprávu 

posílá. Podnikatel musí se svými auten-

tizačními údaji a vygenerovanými cer-

tifikáty zacházet tak, aby je nemohla zne-

užít jiná osoba.

• Zkušební provoz je v zařízení přepnut do 

provozu „ostrého“. Takto zadaná tržba již 

je na účet provozovny u správce daně 

připsána. Evidovanou tržbou je platba

v hotovosti, platební kartou nebo jiným 

obdobným způsobem, která zahrnuje 

příjem z podnikání. Vrací-li se evidovaná 

tržba nebo provádí-li se její opravy, je tato 

tržba evidována jako záporná. On-line 

řešení evidence tržeb je mylně zamě-

ňováno s registračními pokladnami 

s fiskální pamětí. Archivace odeslaných 

údajů slouží vnitropodnikově ke správ-

nému zjištění hospodářského výsledku

a základu daně z příjmů.

Kontrolu plnění povinností uložených zá-

konem o evidenci tržeb vykonávají orgány 

Finanční správy České republiky a orgány 

Celní správy České republiky, tj. finanční

a celní úřady.

ilustrační foto
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Deformity a bolesti

Stejně jako stromy, i naše dolní končetiny 

musí být stabilní a zdravé, aby zajistily 

bezchybnou funkci kolen a kyčlí, zad i všech 

ostatních částí těla. Vlivem celé řady různých 

faktorů se v průběhu života odolnost nohou 

vůči zatížení mění a vznikají typické deformity. 

Nejčastěji vznikají různé odlišnosti v důsledku 

chybného a zároveň dlouhodobého zatížení 

nohy a nedostatku tréninku. Po plísňových 

infekcích tvoří statické deformity nejčetnější 

skupinu onemocnění nohou. Trpí jimi až 

padesát procent dospělé populace a každý 

dvacátý je v oblasti nohou operovaný. 

Problémy vznikají již v dětském věku, vždyť 

nejméně třetina dnešních dětí nikdy ne-

běhala naboso a navíc nosí obuv, která zdraví 

jejich nohou poškozuje. Bolí-li nás nohy, je jen 

otázkou času, kdy se tato bolest projeví nejen 

na jiném místě v těle, ale také ztrátou nálady, 

výkonnosti a ochabujícího zdraví. 

Z nohou můžeme číst jako z dobře nama-

lované mapy. Prsty vyjadřují duševní 

schopnosti a najít zde můžeme také smyslové 

orgány. Pata a klenba nohy zase ukazuje na 

tělesnou složku. Tvar nohou se po celý život 

mění a podává svědectví o tom, jak se jejich 

majiteli v tom kterém období dařilo. 

Bolest nohou je vždy podmíněna funkčně. Za 

důležité musíme považovat nejen viditelné 

změny na kloubech, ale také je třeba zjistit 

vlivy psychologické, sociální, včetně působení 

vlivů termických, klimatických, světelných

a akustických. Pro pochopení příčiny bolesti 

nohou jsou důležitější funkční odchylky při 

pohybu či v držení celého těla než tkáňové 

poškození. Nohy musí mít zajištěny nezbytné 

podněty k zachování a regeneraci tkání. Při 

přetížení náš mozek vytváří ochranné po-

hybové programy, které chrání tkáně před 

poškozením. Pohyby, které neodpovídají 

Mgr. Pavel Kloud
fyzioterapeut

Téměř všechna onemocnění vznikají na podkladě emoční nerovnováhy. Emocemi jsme zatíženi 

ještě před narozením a s tímto zatížením se rodíme. Jsme zajatci negativních energií a z nich 

vyplývajících nálad, zejména když na sebe necháme působit strachy a úzkosti, které chrlí media. 

Škodlivost těchto energií se projevuje na úrovni biochemické, buněčné i tkáňové. Také léky 

tlumící úzkost, antidepresiva, podávaná současně s léky na zlepšení pozornosti a následně 

hypnotika pro lepší spánek, jsou příčinou našich nemocí. Změny jsou krásně čitelné i na nohou. 

Na chodidlech vidíme důsledky narušení našeho vztahu s okolím, světem či se sebou samým.

Podiatrie v léčebné

rehabilitaci

PODIATRICKÉ 1/2017
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těmto programům, náš nervový systém 

vyhodnocuje jako nebezpečné a upozorňuje 

na ně bolestmi. Často si stěžujeme na bolest 

nohou a přitom na nich prokazatelné tkáňové 

poškození nenacházíme. Pokud již struktu-

rální poškození nastane, vždy ovlivní správ-

nou funkci nohou.

Terapie musí v první řadě zlepšit jejich funkci, 

aby došlo k vyvolání přiměřených podnětů 

nutných k regeneraci tkání a k odstranění 

faktorů vyvolávajících bolest a ne pouze

k potlačení bolesti.

Schopnost harmonické a ladné chůze je 

ovlivňována také obuví, teplotními vlivy, 

ekonomicko-sociální zátěží, ale mohou zde 

hrát roli i orgánová onemocnění, zranění, jizvy 

či psychická onemocnění. Další roli před-

stavují nejen individuální, ale také spo- 

lečenské a pohybové zvyklosti dané konvencí. 

Nejdříve proto vždy hledáme rušivé faktory

a léčíme ty, které nejvíce omezují funkci 

nohou a vzpřímené držení. 

Cvičení spočívá v nácviku pohybů ve všech 

aktivitách každodenní činnosti. Například při 

shrbeném držení těla dochází k posunu jeho 

těžiště, chybnému zatížení a namáhání tkání 

chodidel, které na ně reagují změnami. 

Dochází k hromadění tkáňové tekutiny ve 

svalech a mezi svaly, mezi povázkami

Kdy a jak cvičit

a šlachami a tím k dráždění určitých ner-

vových zakončení. Mění se funkční působení 

jednotlivých svalů i svalových skupin tak, že se 

některé svaly hůře uvolňují a jiné zase hůře 

kontrahují. Bolest se zde uplatňuje jako 

ochranný mechanismus před přetížením

a poškozením struktur pohybového aparátu. 

Každý by se měl naučit na začínající potíže 

reagovat, tyto signály těla poslouchat a své 

škodlivé pohybové návyky okamžitě změnit. 

Pokud si nevěří, nebo neví jak, může vyhledat 

odborníka, který mu s tím pomůže. Po 

vyšetření následuje terapie dle zjištěného 

stavu. 

K pasivním prostředkům patří aplikace 

měkkých mobilizačních technik, reflexní 

masáž a protažení zkrácených tkání. Ná-

sleduje cvičení aktivit užívaných v průběhu 

dne. Cílem je přeprogramování pohybových 

vzorů s jejich uložení do podvědomí. Důležitý 

je návrat ke správnému držení těla s opti-

malizací zátěže pohybového aparátu a v ko-

nečném důsledku i odstranění bolesti.

Mezi nejčastější onemocnění nohou patří 

vybočené postavení patní části nohy, které 

způsobuje celou řadu problémů s velkými 

klouby i páteří. Má negativní vliv na pokleslou 

podélnou i příčnou klenbu a ovlivňuje vznik 

vbočeného palce a různých jiných deformit 

prstů.

Ploché nohy a další potíže

masáž nohy masáž plosky
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Pokud jsou paty již trochu vybočené, je 

důležité začít pravidelně cvičit. Cílem je aktivní 

stabilizace paty, která podporuje pohyblivost 

a stabilitu hlezenních kloubů, posiluje 

hluboké svalstvo nohy a natahuje lýtkové 

svaly.

Další častou deformitou nohy je oploštění 

vnitřní podélné klenby, kdy pata stojí ve 

zvýšeně vbočeném postavení. Příčinou bývá 

nesprávné zatěžování, dědičné sklony, slabé 

svaly, uvolněné vazy, nadváha a extrémní 

námaha. Vznik ploché nohy může každý z nás 

podstatnou měrou ovlivnit, např. správným 

výběrem obuvi (nebo chůzí naboso) a dobrou 

péčí o nohy, protože vrozená plochá noha je 

velmi vzácná. Pokles nožních kleneb se 

projevuje zvýšenou únavou nohou, pálením

a někdy i tupou bolestí na přední straně 

bérce, v průběhu dlouhého předního svalu 

holenního. V tomto případě provádíme 

cvičení s důrazem na formování klenby

a posilování dlouhých svalů nohy a hlubokých 

svalů chodidla. Také se doporučuje ucho-

pování různých předmětů prsty, psaní tužkou, 

popotahování ručníku prsty a jeho zvedání 

oběma nohama, píďalky dozadu a další. Lze 

chodit po špičkách, po uvolnění následuje stoj 

na vnějších okrajích chodidla. Rovněž 

pomáhají kvalitní vložky do bot.

Dlouhodobé porušení poměru mezi velikostí 

zátěže a nosností těla (například při nošení 

vysokých podpatků) vede k příčně ploché 

noze. Důsledkem této deformity je bolest 

v přední části nohy a kotníku při chůzi i stání, 

bolesti v lýtkách, nepružná chůze, která 

způsobuje bolesti v kyčlích a zádech. I na 

pohled malá deformita může působit značné 

obtíže. Na začínající potíže upozorňuje otlak 

uprostřed bříška chodidla a skryté deformace 

prstů. Výsledkem může být dráždění nervů 

mezi nártními kostmi. Zde posilujeme 

hluboké svaly přednoží, formujeme příčnou 

klenbu masážemi, válením golfového míčku 

Pár slov o vysokých podpatcích

pod bříškem palce u nohy, chozením po 

zevním okraji nohou, výpony na špičky, 

cvičením na nestabilní plošině apod.

Vyklenutou nohu nacházíme už v časném 

školním věku. Projevuje se extrémním 

vyklenutím podélné klenby, přičemž přední 

příčná klenba je obvykle snížená. Její lehčí 

stupeň, vysoký nárt, je poměrně častou 

vadou v populaci a mnohdy znesnadňuje 

nákup běžné obuvi. Achillova šlacha bývá 

zkrácená, noha je málo pružná a někdy 

bolestivá. Příčiny jsou mnohé, hlavně se 

uplatňuje svalová nerovnováha vznikající při 

vrozených i získaných poruchách míchy, při 

svalových chorobách, u obrn, ale též nošením 

nevhodné, tj. příliš krátké obuvi nebo po 

zánětech. Provádíme uvolňovací a zplošťovací 

masáže a cvičení vedoucí k regulaci svalového 

napětí v chodidle. 

Také vbočený palec dovede své majitele 

řádně potrápit. Většinou bývá doprovázen 

dalšími zdravotními komplikacemi, jako je 

pokles a rozšíření přední příčné klenby nožní. 

Noha se příčně rozšiřuje a v místě hlavičky 

první nártní kosti se tlakem svršku obuvi 

vytváří kostěný výrůstek. Mezi výrůstkem

a kůží vzniká tíhový váček jako ochrana před 

tlakem, který se nezřídka bolestivě zanítí

a vytvářejí se zde otlaky a kuří oka. Základní 

kloub palce postupně tuhne a zamezuje 

správnému odvíjení palce při chůzi. Pomáhá 

včasné uvolňování základního kloubu palce

Haluxy a zarůstání nehtů

malé boty



www.podiatrie.cz     19

PODIATRICKÉ 1/2017

a uvolnění jakéhokoli tlaku na něj (především 

v dostatečně prostorné obuvi). Prospěšná 

jsou všechna cvičení, která aktivně a osově 

správně stabilizují klouby palce. Také lze 

používat noční rovnače palců a provádět cviky 

proti příčně ploché noze.

Další deformity přicházejí nenápadně a dávají 

často prostor k tomu, aby si na ně majitel 

zvykl, a jsou to kladívkovité a drápovité prsty. 

V podstatě to jsou trvalé „skrčeniny“ prstů, 

kdy základní klouby klesají a postupně 

dochází k zahnutí postižených prstů. Časem 

prsty v nesprávné pozici ztuhnou. Bota tlačí 

na vyčnívající klouby, prsty se v nouzi chrání 

zrohovatělou kůží a vzniká kuří oko jako 

poslední pokus ochránit citlivou kost před 

tlakovým přetížením. Patří sem také vybočený 

malík, což je zrcadlový obraz vbočeného 

palce. Malík se uchyluje k ostatním prstům, 

při větší úchylce se zvedá nad čtvrtý prst. Tyto 

uvedené typy deformity prstů přibývají 

s věkem. 

Léčení deformit vyžaduje pochopení celé 

řady na sebe navazujících problémů a od 

podologa schopnost dívat se na problémy 

nohou komplexně, nikoli starat se pouze

o dílčí oblast. Na začátku onemocnění vždy 

pomůže terapie pohybem a cvičením, 

správná zátěž, výběr vhodné obuvi, případně 

pomoc vhodnými vložkami do bot a celková 

zvýšená péče. Pravidelná masáž chodidel by 

měla být samozřejmostí. Osobně doporučuji 

masážní strojek ili 55, který je pro domácí 

masáž ideálním řešením. 

Velkým a bolestivým problémem je zarůstání 

nehtů, k němuž dochází například u bot s níz-

kým profilem. Těmito potížemi trpí výrazně 

častěji ženy než muži, protože právě boty s vy-

sokými podpatky způsobují změny v roz-

ložení váhy těla na chodidlo. Pokud nehty 

vrostou do měkké tkáně prstu, mluvíme o za-

rostlých nehtech. Nejčastěji k tomu dochází

u palců. Pomáhají různé techniky, například 

lepení pružných špon na nehty. Většina 

deformit se dá korigovat cíleným tréninkem 

nohou a jeho každodenní aplikací. 

Vložek do bot je dnes na trhu mnoho druhů. 

Některé se dají hodnotit jako katastrofální, 

jiné jako vynikající. Existují vložky, které jsou 

pevné a současně pružné a mohou tak 

stimulovat práci klenby, čímž svaly na noze 

neochabují. Stimulují nervová zakončení, 

působí reflexně na svalový tonus a upravují 

pohyb nohy. 

Obezřetně je třeba vybírat také z pestré až 

zahlcující nabídky bot nejrůznější kvality. 

Noha v botě s tvarovanou stélkou nesmí stát 

šikmo nebo sklouzávat, má umožnit rovno-

měrné rozložení zátěže a poskytovat stabilní 

oporu patě. 

Jedinečným regeneračním prostředkem pro 

nohy i celý organismus je chůze. Může ji 

provozovat téměř každý, kdykoliv a kdekoliv. 

Nejen o chůzi

zarostlé nehty

plíseň na nehtech
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Pokud jdeme rychlostí do 3 km/hodinu, má 

chůze zejména u starších lidí efekt v psy-

chickém působení a ve stimulaci svalů 

udržujících vzpřímenou polohu těla. I pomalé 

tempo zatěžuje staticky i dynamicky svaly, 

vazy a kosti dolních končetin a páteře. 

Současně snižuje riziko osteoporózy (odváp-

nění kostí) a stimuluje oběhový a respirační 

systém. Rychlá chůze je relativním pojmem, 

protože jiné tempo nasadí mladý člověk a jiné 

senior. Každý z nich urazí za stejnou dobu jiný 

úsek cesty, ale přínos pro jejich tělo bude 

podobný.

Terapeutický účinek rychlé chůze je univer-

zální a v rámci kompenzace pohybového 

nedostatku v běžném životě by měl každý ujít 

denně alespoň pět kilometrů, protože 

nepoužíváním nebo zanedbáváním pohy-

bového ústrojí dochází druhotně k funkčnímu 

omezení pohybu. Začnou bolesti a vznikne 

začarovaný kruh, kdy pro nedostatek pohybu 

dojde k omezení funkce a bolestem, kvůli 

kterým chůze začne dělat potíže. Stav se 

postupně stává nevratným zejména u star-

ších lidí, kteří často nemohou chodit v terénu 

a po schodech, takže se může zdát, že jde

o nevyhnutelný problém stáří.

Většinou nepřemýšlíme o tom, jak chůzi 

zlepšit – vždyť chodíme odmalička, ale pokud 

si začneme všímat, jak chodíme, co se přitom 

děje s našima nohama, pánví, pažemi a hla-

vou, začne být tento zdánlivě jednoduchý 

pohyb plný překvapení. Pokud například 

kulháme, děláme to celým tělem. Způsob 

chůze se změní, abychom zmírnili tlak na tu 

část těla, která bolí. Taková chůze však 

vyžaduje zcela odlišné zapojování svalů než 

chůze obvyklá. Vzniká nerovnováha, která 

spontánně ovlivňuje pohyb našich dolních 

končetin, zad, krku, hlavy i paží.

Jakmile odstraníme příčinu kulhání, musíme 

se znovu učit chodit, protože určité napětí ve 

svalech dlouhodobě přetrvává a někdy vede 

k dalším závažným problémům, např. 

chronickým bolestem. Teprve důsledné 

vnímání komplexního pohybu celého těla 

vede k návratu k přirozené a zdravé chůzi. 

Někdy je vhodné požádat odborníka, aby nám 

s obnovením a zlepšením tělesné kondice

a stylu chůze pomohl.

Uzdravení v oblasti dolních končetin je závislé 

nejen na vyšetření, stanovení terapie, určení 

svalových dysbalancí, určení rušivých faktorů 

a jejich následném odstraňování, ale hlavně 

na aktivním přístupu každého, kdo nějaké 

problémy má. Cílem je také výrazné snížení 

spotřeby léků proti bolesti a snížení počtu 

operačních zákroků.

Podíváme-li se na to, jak lidé chodí a v čem 

chodí vidíme, že skromné nohy jsou opo-

míjenou částí těla. Vyprávějí příběh o péči,

o nemocech a o tom, jak si jejich vlastník 

v životě stojí, jaké radosti, ale i strachy a trá-

pení ho potkávají. Nohy jsou upřímné ve své 

výpovědi, protože o ně většina lidí pečuje 

méně než o ruce, manikúra je přece jen 

žádanější než pedikúra. Naši pozornost získají 

teprve, když začnou dělat problémy. Bolestí 

nám připomínají, že o ně nevalně pečujeme a 

nechováme se k nim láskyplně. Zjistíme jak 

hodně je potřebujeme ke spokojenému 

životu a zjistíme, že jsou opravdovým 

zázrakem. Začneme hledat někoho, kdo 

nohám rozumí a dokáže rozpoznat příčinu 

chůze na boso
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bolesti a také poradit, jak nohy uzdravit. 

Upozorňuji na to, že konvenční model od-

borníka poskytujícího léky a instrukce 

dlouhodobě neúčinkuje. Proces objevování 

toho, že něco není v pořádku s našima 

nohama a oprava našeho chování, je časově 

náročný. Ti, kdo hledají příčinu vzniku bolestí

a jejich odstranění mimo sebe, budou 

zklamáni. Pokud chceme něco změnit, a ne-

platí to je o nohou, musíme zmobilizovat svoji 

vlastní kapacitu, upřesnit si cíl svého snažení, 

metody, podle kterých budeme postupovat,

a nepředstavovat si, že naše nohy zachrání 

někdo jiný. Většinou se přinutíme ke změně 

až tehdy, kdy je náš současný stav natolik 

bolestivý, že už to nemůžeme dále snést. 

Uvědomíme si, že náš čas je to nejvzácnější co 

máme, že je omezený. Nohy nerozumí  tren-

dům současné konzumní společnosti, která 

holduje rychle uvařeným jídlům, pomíjejícím 

citům, lékům, které okamžitě uzdravují. 

Mnoho lidí bere léky tlumící úzkost a anti-

depresiva a současně léky na zlepšení 

pozornosti, a následně potom hypnotika pro 

lepší spánek. Je v silách každého z nás, aby 

nohám každodenní péčí poděkoval za to, že 

vydržely tlak malých často špatně ušitých

a neprodyšných bot, nárazy na tvrdý povrch 

chodníků, přílišné teplo a vlhko a přetížení 

nadměrnou váhou. Chceme-li jít životem 

s jistotou a bez klopýtání, vyplatí se nám 

hledět dolů k nohám s láskou a porozu-

měním tomu, co od nás za svoji námahu 

požadují. Vždyť každodenní zvyk pečovat

o nohy pomocí cvičení, chůze, zdravé výživy, 

dobře padnoucích bot, masáže s použitím 

bylinných prostředků se rozhodně vyplatí

a naše nohy nám poděkují. 

Přeji zdravou chůzi po celý život

Která účinná látka změkčuje a zlepšuje 

hydrataci pokožky?

Odpovědi zasílejte s označením SOUTĚŽ na e-mail: 

kopeceli@seznam.cz do 30. 4. 2017.

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 2/2017.

Soutěžní otázka

Správná odpověď z :

Podiatrických ambulancí v ČR máme 33, potřeba by bylo asi 100.

Celkem přišlo 5 správných odpovědí, výherkyně paní Marie 

Matičková, Věra Pojmanová a výherce Jan Andrle obdrželi dárkové 

balíčky od firmy Dermacol a.s. poštou.

PL 3/2016

foto archiv autora
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8.00 – 9.00 Registrace účastníků

09.00 – 09.15 Zahájení + volba členů do komisí: mandátová, návrhová, volba  skrutátorů

09.15 – 09.40 Zpráva prezidentky za uplynulé období 

09.40 – 10.00 Zpráva předsedkyně podologicko-pedikérské sekce za uplynulé období

10.00 – 10.30 Zpráva o hospodaření za rok 2016, schválení rozpočtu na rok 2016 - 

předsedkyně DR

Diskuze probíhá ihned po přednesení zpráv jednotlivými přednášejícími

10.30 – 10.50 Coffee break

10.50 -  11.25 Zpráva o činnosti ČPS v rámci FIP, zasedání ECP, AGM FIP – 

prezidentka, 1. viceprezident

11.30 – 12.15 Přístroje používané v pedikúře – Raymond Bláha

12.15 – 13.00 Oběd 

13.00 – 13.30 Zkušenosti s pedikérskými přístroji – Hana Hušková, Helena Dočekalová

13.30 – 13.50 Přednáška generálního sponzora – firma Allpresan

13.50 – 14.10 Podolog Nova 3 – Jarmila Ptáčková, firma Coneta

14.10 – 14.30 Využití vysokovýkonné laserové terapie při léčbě onychomykózy – Jaroslav 

Semorád, firma Madisson

14.30 – 14.50 Spolupráce podiatrické sestry a pedikérky v péči o pacienta v domácím pro-

středí – Andrea Turková, Pracoviště ošetřovatelské péče, Hradec Králové 

16. sjezd 

MUDr. Marie Součková
prezidentka České podiatrické společnosti, z. s.

České podiatrické společnosti z. s.

Milé členky, milí členové a sympatizanti,

dovoluji si vás co nejsrdečněji pozvat na 16. sjezd České podiatrické 

společnosti z. s., který se koná v neděli dne 4. června 2017 v hotelu 

Tereziánský dvůr v Hradci Králové.  

Zasedání valné hromady

Odborný program

Program 16. sjezdu České podiatrické
společnosti z. s. 4. 6. 2017
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14.50 – 15.15 Diskuze

15.15 – 15.30 Schválení Usnesení 16. sjezdu ČPS

15.30 – 16.00 Tombola a závěr sjezdu

Po celou dobu konání sjezdu bude probíhat doprovodná výstava firem s možností koupě zboží 

za výhodné ceny. V sobotu den před konáním sjezdu 3. 6. 2017 mají zájemci možnost zúčastnit 

se worskhopu v prostorách hotelu Tereziánský dvůr – viz program. Účastnický poplatek pro 

členy ČPS zdarma, pro nečleny 1000,- Kč, poplatek uhraďte nejpozději do 18. 5. 2017 na účet 

společnosti: 101 104 39 59/5500, do zprávy pro příjemce uveďte SJEZD, nečlen ještě příjmení

a jméno bez diakritiky. Nečlenové, kteří se zúčastní workshopu, budou mít vstup na sjezd 

zdarma. Večer před konáním sjezdu je možnost přátelsky posedět s hudbou a rautem od 19 

hodin za cenu 500 Kč/ osoba.  Platbu za večeři poukažte opět na účet ČPS.

S přátelským pozdravem MUDr. Marie Součková

prezidentka České podiatrické společnosti  

Eliška Kopecká
předsedkyně podologicko-pedikérské sekce ČPS

Workshop pro pedikérky 3. 6. 2017
Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové

15:00 – 15:30 Pedikúra 21. století - Jana Výmolová, školitelka, pedikérka, Příbor

15:30 – 16:15 Péče o zarostlé nehty pomocí nových spon Naspan Platinium

a oboustranných GTO SPON - Helena Peřinová, školitelka, pedikérka, Praha

16:15 – 16:30 Přestávka na kávu

16:30 – 17:15 Řešení zarostlých nehtů pomocí aktivních nalepovacích špon Podofix - 

Bc. Eva Ptáčková, pedikérka, České Velenice

17:15 – 17:45 Allpresan - krémové pěny, technologie a jejich mnohostranné využití - 

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

17:45 – 18:00 Diskuze, předání diplomů

Účastnický poplatek: pro členy ČPS zdarma, pro nečleny 1 000 Kč se vstupem na sjezd, poplatek 

uhraďte nejpozději do čtvrtku 18. 5. 2017 na účet společnosti: 101 104 39 59/5500, VS: vaše 

členské číslo, do zprávy pro příjemce uveďte WORKSHOP, nečlen ještě příjmení a jméno bez 

diakritiky.

Večeře s přátelským posezením a hudbou: 3. 6. 2017 od 19 hodin

hradí zájemce na účet ČPS - 500 Kč/ osoba.

Žádám všechny, kdo mají zájem účastnit se workshopu, aby daný termín platby a přihlášení 

dodrželi, neboť později není možné zajistit vytištění certifikátů a dárek od přednášejících firem 

pokud ho poskytují. V případě plného sálu mají přednost vstupu řádně přihlášení.

Přihlášky zasílejte e-mailem na: podiatrie@seznam.cz

Program
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  na 16. sjezd České podiatrické společnosti z. s.

Forma úhrady                 BP                 hotově               fakturou (číslo)

Závazné přihlášky zasílejte mailem na adresu: podiatrie@seznam.cz, nebo poštou

na adresu: Česká podiatrická společnost z. s., U Vršovického nádraží 14, 101 00 

Praha 10 nejpozději do 18. 5. 2017.

Večeře s přátelským posezením a hudbou:

3. 6. 2017 od 19 hodin, hradí zájemce

na účet ČPS  -  500 Kč/osoba

Každý zájemce si zajistí nejpozději do 31. 3. 2017 sám

přímo na adrese: terezianskydvur@eahotels.cz,

pro získání slevy nutno uvést heslo: MEDsport

Vstup na sjezd pro členy zdarma, nečlen 1 000 Kč.

smažený řízek s bramborem, minizákusek

přírodní řízek s bramborem, minizákusek

hovězí polévka s játrovými knedlíčky

členský příspěvek
uhrazen dne:

pro členy společnosti  vstup zdarma, nečlen 1000 Kč (zahrnuje i vstup na sjezd)

      podpis

ano ne

PŘIHLÁŠKA 

neděle  4. června 2017, hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové

Příjmení 

Jméno 

Titul 

Členské číslo

Oběd cena 200 Kč  

PŘIHLÁŠKA - WORKSHOP

(zatrhněte variantu)
Menu

Ubytování

ano ne

na sobotní workshop dne 3. 6. 2017
sál 2, hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové
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Provoz pedikúry je dle platných českých 

právních předpisů považován za činnost 

epidemiologicky závažnou (§ 19 odst. 1 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví), z čehož pro provozovatele pedikúry 

vyplývají určité povinnosti a také podmínky 

pro provozování činností epidemiologicky 

závažných (§ 20 a 21 zákona č. 258/2000 Sb.).

Jednou z podmínek pro provozování činností 

epidemiologicky závažných je vypracování 

provozního řádu a jeho předložení ke schvá-

lení příslušnému orgánu ochrany veřejného 

zdraví (§ 21 odst. 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb.). 

Orgány ochrany veřejného zdraví jsou 

Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické 

stanice, Ministerstvo obrany a Ministerstvo 

vnitra (§ 78  odst. 1 a 2 zákona č.258/2000 Sb.). 

Provozní řád schvaluje místně příslušná 

hygienická stanice. Bez schváleného pro-

vozního řádu není možné poskytovat služby 

pedikúry (§ 100 zákona č. 258/2000

Sb.), resp. při poskytování služeb bez 

schváleného provozního řádu se daná osoba 

dopouští správního deliktu, za což jí může být 

uložena pokuta (§ 92m odst. 1 písm. (a)

a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.). Při změně 

podmínek pro výkon činností epidemio-

logicky závažných (tj. např. změna místa 

poskytování služeb, změna rozsahu posky-

tovaných služeb apod.) musí osoba po-

skytující pedikúru změnit provozní řád

a předložit jej příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví ke schválení (§ 21 odst. 4 

zákona č. 258/2000 Sb.).

Ing. Viktorie Vinklerová, Ph.D.

Přístrojová pedikúra a manikúra Praha

PODIATRICKÉ 1/2017

Dezinfekce a sterilizace
při provozování služeb pedikúry

V provozním řádu uvede osoba provozující 

pedikúru mj. podmínky dezinfekce a steri-

lizace (§ 21 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.).

 je soubor opatření ke zneškod-

ňování mikroorganismů (bakterie, plísně, 

kvasinky, viry, mikroskopické houby) pomocí 

fyzikálních, chemických nebo kombinova-

ných postupů. Dezinfekce nezaručuje 100% 

jistotu nepřítomnosti mikroorganismu v mís-

tě dezinfekce, avšak významně snižuje počet 

mikrobů v místě dezinfekce za časovou 

jednotku [3, 9.].

Mezi fyzikální dezinfekci patří vysoká teplota 

či ionizující záření. Pro pedikérské provozovny 

má větší význam dezinfekce chemickými 

prostředky. Chemická činidla je možno 

rozdělit na oxidující a neoxidující. Oxidující 

prostředky obsahují látky, které mají tendenci 

reagovat s většinou organických materiálů 

(zbytky nečistot i bakterie); obvykle působí 

rychle a mají široké biocidní spektrum 

(působí na mnoho různých bakterií). Nej-

častěji se jedná o přípravky na bázi chloru, 

jodu a kyseliny peroctové. Mezi neoxidující 

chemická činidla patří kvartérní amonionové 

sloučeniny a některé alkoholy a aldehydy [4]. 

Dezinfekční prostředky s různými aktivními 

látkami musí být pravidelně obměňovány 

(§ 51 odst. 2 písm. (k) vyhl. č. 137/2004 Sb., 

o hygienických požadavcích na stravovací 

služby a o zásadách osobní a provozní 

hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných). Obměňování prostředků je 

Dezinfekce
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doporučováno zpravidla po jednom týdnu, 

jednom měsíci, max. po třech měsících. 

Abychom neobměňovali dezinfekční pro-

středky se stejnými aktivními látkami, mů-

žeme o pomoc s výběrem vhodných pro-

středků požádat přímo výrobce dezin-

fekčních prostředků. V případě, že nebudeme 

dezinfekční prostředky obměňovat, příp. 

budeme střídat prostředky se stejnými 

aktivními látkami, může dojít k rezistenci 

mikroorganismů (tj. k jejich odolnosti) a naše 

provozovna se tak může stát přenašečem, 

zdrojem nákazy.

Účinnost dezinfekčních prostředků závisí 

na jejich době působení, citlivosti přítomných 

druhů mikroorganismů k použitému dezin-

fekčnímu prostředku, teplotě, koncentraci 

použitého dezinfekčního prostředku [4.]. 

Z tohoto vyplývá, že je důležité dodržovat 

postup uvedený na dezinfekčním prostředku, 

tj. zejména dobu expozice (dobu vystavení 

účinku prostředku) a doporučenou kon-

centraci. Kratší než doporučenou dobou 

expozice a použitím nižší koncentrace se 

vystavujeme riziku nedostatečné dezinfekce 

nástrojů a možnosti rezistence mikro-

organismů. Naopak vystavení nástrojů delší 

než doporučené době expozice a vyšší 

koncentraci je pro dezinfikované nástroje 

méně šetrné.

Důležité je nezaměňovat pojmy čištění a de-

zinfekce, popř. dezinfekce a dezinsekce. 

Principem čištění je odstranění nánosů ne-

čistot z povrchu nástrojů, zařízení; nikoli 

odstranění či významné snížení počtu 

mikroorganismů [4]. Dezinsekce je provádění 

opatření s cílem potlačit nebo vyhubit 

škodlivý, či hygienicky nebo epidemiologicky 

významný hmyz a členovce [3].

Velmi vhodné je k čištění a dezinfekci 

pedikérských nástrojů používat ultrazvu-

kovou čističku. Jedná se o zařízení, které 

využívá ultrazvuk k odstraňování nečistot 

z povrchu členitých předmětů. Čištění ultra-

zvukem je fyzikálně chemický proces 

probíhající na rozhraní povrchu čištěného 

předmětu a kapalného čistícího média. 

Nečistoty jsou rozrušeny a následně od-

plaveny z předmětu pomocí mechanické 

energie. Zdrojem mechanické energie je 

ultrazvukový měnič, který je umístěn na dně 

vany. Účinnost procesu závisí mj. na kmitočtu 

(čím vyšší frekvence /kHz/, tím lépe jsou 

vyčištěny i nepatrné otvory a spáry, což je 

důležité zejména při čištění rotačních 

nástrojů), objemu čistící vany (nástroje musí 

být dokonale ponořené), volbě pracovní 

kapaliny – čistícího média (vybíráme dezin-

fekční prostředek určený do ultrazvukových 

čističek), použité vodě (použití vody z vo-

dovodního řadu potlačuje vznik kavitačních 

účinků, tj. snižuje účinnost čištění) [2, 10].

Neředěné dezinfekční prostředky jsou zpra-

vidla leptavé. Pozor při zacházení s nimi! [7]

 či sterilace znamená přímé 

usmrcení všech mikroorganismů v potra-

vinách nebo prostředí (také zákrok, který 

způsobí neplodnost, ale nepoškodí pohlavní 

žlázy). Sterilizace se provádí zpravidla 

zahřátím horkou párou po definovanou 

dobu, při kterém dochází k usmrcení všech 

vegetativních forem mikroorganismů (týkající 

se výživy a růstu organismu a funkcí s tím 

souvisejících). Některé mikroorganismy však 

mají schopnost tvořit odolné spory, které 

mohou přežít i běžný sterilizační režim. 

Řešením je delší sterilizace za vyšších teplot 

[1, 8, 9, 11].

V případě, že je porušována integrita 

(celistvost) kůže, musí být používány sterilní 

nástroje (§ 51 odst. 2 písm. (i) vyhl. 

č. 137/2004 Sb.).

Sterilizace nástrojů může být zajištěna 

vlastním sterilizátorem nebo smluvně. Je 

třeba mít na paměti, že nástroje vyjmuté 

ze sterilizátoru a vystavené okolnímu pro-

středí, přestávají být sterilními. Také nástroje 

sterilizované v obalech jsou sterilní jen 

po určitou omezenou dobu. Exspirační doba 

sterilizovaných nástrojů je uvedena v Příloze 4 

části IV. bodě VI. vyhl. č. 306/2012 Sb., 

Sterilizace
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o podmínkách předcházení vzniku a šíření 

infekčních onemocnění a o hygienických 

požadavcích na provoz zdravotnických 

zařízení a ústavů sociální péče.

Nástroje kontaminované biologickým ma-

teriálem se nejprve dezinfikují dezinfekčním 

prostředkem s virucidním účinkem, me-

chanicky očistí horkou vodou s přídavkem 

saponátu, osuší a sterilizují [5]. Biologickým 

materiálem, s kterým se v provozovnách 

pedikúry můžeme setkat, je zejména krev a 

hnis [6; § 51 odst. 1 písm. (c) vyhl. č. 137/2004 

Sb.].

Někdy se setkávám s názorem, že sterilizace 

tupí nástroje. Samozřejmě, vše má svou 

životnost. Jsem však přesvědčena, že více než 

sterilizace poškozuje nástroje nevhodné 

zacházení s nimi. Do sterilizátoru musí být 

vkládány pouze nástroje, které je možno 

sterilizovat a musí být vždy dokonale suché. 

Ostří nástrojů, popř. brusné části, musí být 

chráněno, aby se tyto části mezi jednotlivými 

nástroji nedotýkaly. Tzn., že např. nebudu 

sterilizovat několik fréz v jednom sáčku, ale 

použiji sterilizační stojánek, ostří kleští budu 

chránit před kontaktem s jinými nástroji 

apod.
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Odstranění plantární bradavice
krémem Spirularin VS
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Paní M. M., 73 let, bez medikace. Klientka pro 

dlouhotrvající bolestivé potíže při chůzi 

navštívila v dubnu 2014 pedikúru. Na plosce 

levé nohy měla rozsáhlou plantární bradavici 

(Verruca plantaris). 

Při první návštěvě byla informována o slo-

žitosti a délce léčby bradavic. Pravidelně po 

čtyřech týdnech navštěvovala pedikúru, bez 

známek zlepšení. Naopak jsem zaregistrovala 

nový výsev bradavic po okolí. Několik měsíců 

samoléčby stačilo, aby paní vyzkoušela již 

prověřený, a několikrát nabízený Spirularin 

VS. 

Zpočátku klientka vypotřebovala jedno ba-

lení, ale sama přiznala, že produkt používala 

velmi nepravidelně. Byla znovu seznámena se 

složením krému a jeho správným používáním 

2x denně. Průběh léčby se při pravidelném 

používání krému změnil. Nejdříve se zastavil 

výsev nových ložisek bradavic, a postupně se 

měnila jejich velikost i tvar. 

Během posledních dvou měsíců léčby 

bradavice úplně vymizela. Dnes je klientka 

velmi spokojená s úplným vyléčením. Celkem 

vypotřebovala během léčby tři tuby. Léčba 

trvala 10 měsíců. 
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Když jsem obdržela zadání tohoto článku, 

hned jsem si vzpomněla na svou bývalou 

spolužačku. Školu jsme skončily v roce 1989, 

zatímco já jsem začala pracovat v laboratoři – 

v našem oboru, ona se vydala krátce po 

Revoluci do Velké Británie k jedné rodině jako 

au pair. Časem si tam našla spoustu známých 

a také práci změnila, pracovala jako pečo-

vatelka v pečovatelské agentuře. U svých 

staroušků se často setkávala s různými 

profesemi, jako kadeřnicemi, uklízečkami, 

pedikérkami, které byly na „volné noze“.

O podobném podnikání také snila, chtěla 

pracovat sama na sebe. Zvláště ta pedikúra ji 

oslovila a našla si tedy na internetu všechny 

potřebné informace, které k podnikání 

potřebovala. 

Já jsem ji viděla až po letech, kdy přijela na 

Vánoce za rodiči a vše mi vyprávěla. Sa-

mozřejmě, že jsem si tenkrát říkala, co na té 

pedikúře vidí a ještě ke všemu u důchodců. 

Pamatuji si dodnes, že jsem byla překvapena 

z toho, jak jednoduché je začít v Anglii 

podnikat. 

I když Velká Británie dnes už není v Evropské 

unii, přesto mě tenhle příběh inspiroval, 

abych zjistila, jak je to s možností podnikání či 

práce ve státech Evropské unie. Zajímají mne 

obecné informace týkající se možnosti 

přeshraničního poskytování služeb českým 

podnikatelem v rámci Evropské unie, zkrátka 

jestli můžeme pracovat jako pedikérky 

v zahraničí, jestli tam můžeme každý den 

nebo občas dojíždět za klienty. 

Oslovila jsem kontaktní místo, které bylo 

zřízeno, jako ostatní Jednotná kontaktní 

místa, Ministerstvem průmyslu a obchodu

v r. 2010 , která fungují při 15 živnostenských 

úřadech po celé ČR. http://www.mpo.cz/jkm.

V České republice platí zákon č. 222/2009 Sb. 

o volném pohybu služeb (podle směrnice  

Evropského parlamentu a Rady 2006/123/

/ES). Podle tohoto zákona je českým 

podnikatelům umožněno poskytovat své 

služby zákazníkům v druhé členské zemi 

Evropské unie či Švýcarské konfederace na 

základě českého oprávnění k podnikání - 

tzv. přeshraniční poskytování služeb, nebo 

mohou podnikatelé v jiném členském státě 

získat zahraniční oprávnění k podnikání, na 

základě kterého zde  budou vykonávat své 

podnikatelské aktivity - tzv. usazení.

Možnosti práce
českých pedikérek

ve státech

Ing. Michaela Koušová
Přístrojová pedikúra Kralupy, www.pedikura-kralupy.cz

 Evropské unie
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Jaký je tedy rozdíl mezi přeshraničním 

poskytováním služeb a usazením?

Přeshraniční poskytování služeb je de-

finováno jako dočasné nebo příležitostné 

poskytování služeb ze země usazení do 

hostitelské země, tedy přes hranici. Jedná se

o případy, kdy například česká pedikérka 

dočasně nebo příležitostně poskytne službu

v jiném členském státě pouze na základě 

svého živnostenského oprávnění vydaného 

českým živnostenským úřadem, aniž by 

žádala o vydání jakéhokoliv oprávnění orgán 

státu, kde hodlá svou službu poskytnout. 

Prvořadou podmínkou přeshraničního 

poskytování služeb je, že těžiště zájmů 

české pedikérky MUSÍ nadále zůstat 

v České republice  a své přeshraniční služby 

může česká pedikérka poskytovat pouze

jednorázově a nepravidelně.

Další nezbytnou podmínkou je, aby daná 

služba byla poskytována také v ČR. Aby 

mohlo být poskytování služby posuzováno 

jako přeshraniční poskytování služeb, musí 

být tedy současně splněny všechny shora 

uvedené podmínky.

Ale pozor, nepřípustné je, aby poskyto-

vatelka služby v rámci přeshraničního po-

skytování služeb pravidelně a dlouho-

době (např. vždy týden v měsíci či jeden den

v týdnu) vyjížděla a poskytovala danou službu 

v jiné zemi. Převážná část zakázek musí zůstat 

v ČR.

Také služby, jejichž poskytování je vázáno na 

určitou provozovnu, nelze obecně poskytovat 

přeshraničně. Pokud by podnikatelská čin-

nost  spočívala i v aktivním vyhledávání klien-

tů např. formou propagace podnikatelské 

činnosti, oslovováním a vyhledáváním klien-

tů, případně činnost nabyla rázu pravidel-

nosti či četnosti, nebo by podnikání trvalo po 

neurčitě dlouhou dobu, nebo pokud podnika-

tel uvažuje přenést do zahraničí těžiště svých 

podnikatelských aktivit, bylo by nutné si zde 

zřídit příslušný živnostenský list (tzv. usa-

zení).

Pokud poskytování služeb nesplňuje podmín-

ky dočasnosti popsané výše, musí se 

podnikatel v druhé zemi usadit, tedy zřídit si

v této zemi oprávnění k podnikání. 

Podnikatel má právo si svobodně vybrat 

místo pro své podnikání v rámci celé Evropské 

unie či Švýcarské konfederace. Rozhodne-li se 

pro dlouhodobé poskytování svých služeb 

v zahraničí spojené se zřízením pobočky, je 

třeba přejít z režimu dočasného přeshra-

ničního poskytování služeb k využití svobo-

dy usazení.

Podnikání v jiném členském státě formou 

usazení se tedy, na rozdíl od přeshraničního 

poskytování služeb, vyznačuje stálou a trva-

lou účastí na hospodářském životě hosti-

telského státu. Pokud podnikání českého 

podnikatele nesplňuje znaky přeshraničního 

poskytování služeb, je nutno, aby se v jiném 

členském státě EU usadil. Neznamená to, že 

musí změnit své trvalé bydliště, ale mu-

sí splnit stejné požadavky jako domácí 

podnikatel a získat v hostitelské zemi 

příslušné oprávnění k podnikání. Pokud však 

již některé požadavky splnil v jiném členském 

státě, postačí, když tuto skutečnost doloží.  

Faktické usazení může proběhnout zalo-

žením firmy či pobočky vybrané právní formy 

v zahraničí. Jaké požadavky jako domácí 

podnikatel je třeba splnit? Vyřídit si živnos-

tenský list, ohlásit živnost u živnostenského 

úřadu. V praxi se doporučuje, aby byla 

nejdříve kontaktována příslušná hospo-

dářská komora (okresní pracoviště nebo 

pracoviště poskytující pomoc začínajícím 

podnikatelům). Toto pracoviště nabízí po-

radenství ohledně otázek živnostenských, 

pracovně-právních, daňových a otázek so-

ciálního zabezpečení a většinou se odtud dá 

uskutečnit i ohlášení živnosti.

Pedikúra je většinou evropských států za-

řazena mezi regulovaná povolání. Pojem 

regulované povolání (nebo také regulovaná 

profese či regulovaná činnost) označuje 

jakoukoliv výdělečnou činnost, pro jejíž výkon 
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jsou v příslušné zemi právním předpisem 

stanoveny požadavky, bez jejichž splnění 

nemůže osoba toto povolání či činnost 

vykonávat (kvalifikační požadavky, případně 

bezúhonnost, zdravotní způsobilost atd.).

Co tedy musíme udělat, abychom mohli 

přeshraničně poskytovat služby v režimu 

regulovaných povolání? Musíme dodržet 

předem dané procedury, zejména ohlášení 

poskytované služby příslušnému orgánu, 

které spočívá ve vyplnění ohlašovacího 

formuláře včetně přiložení dokladů o občan-

ství, živnostenském oprávnění ze země 

původu a kvalifikaci.

V případě pedikúry se může požadovat

i ověření kvalifikace. Ověření kvalifikace 

před prvním poskytnutím služby lze dle 

směrnice 2005/36/ES požadovat u profesí, 

jejichž výkon může mít důsledky pro 

bezpečnost, zdraví nebo život lidí. Procedura 

ověření kvalifikace je v podstatě totožná 

s procedurou uznání kvalifikace, přičemž je 

stanovena 3 měsíční lhůta, ve které se 

kompetentní orgán musí k žádosti vyjádřit. 

Pokud tak neučiní, má se za to, že vydal 

kladné stanovisko (tzv. tichý souhlas). Proto je 

třeba během této lhůty vyčkat  a teprve poté 

začít v členské zemi poskytovat službu. Pro 

ověření kvalifikace je velice vhodné si napřed 

opatřit na Ministerstvu průmyslu a obchodu 

ČR „osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu 

předmětné činnosti v ČR“ a tento doklad 

připojit k ostatním požadovaným dokladům.

Osvědčení o odborné kvalifikaci a o vý-

konu předmětné činnosti v ČR (dle § 29

a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání od-

borných kvalifikací), vydává jej Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR. Žádost se podává 

spolu s listinami, jimiž dokládáte osvěd-

čované skutečnosti: doklady odborné způ-

sobilosti např. výuční list či maturitní vy-

svědčení, doklady dokazující délku pra-

xe, např. daňová přiznání či faktury apod. či 

výpis z Rejstříku trestů. U všech dokladů 

s výjimkou výpisu z Rejstříku trestů stačí 

obyčejné kopie, u Rejstříku trestů je nutný 

buď originál či ověřená kopie, v obou 

případech ne starší než 3 měsíce. Vydání 

osvědčení trvá (při doložení všech poža-

dovaných dokladů) maximálně 1 měsíc a je 

zpoplatněno dle zákona o správních po-

platcích částkou 1000 Kč. Správní poplatek je 

možno uhradit kolkovými známkami nebo na 

zvláštní účet č. 3711–1525001/0710 zřízený

u České národní banky. Kolková známka se 

nalepí na podání pouze spodním dílem bez 

oddělení horního dílu. Podrobnosti o pro-

ceduře vydání osvědčení a příslušný for-

mulář žádosti naleznete na stránkách 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Na co je třeba si dát pozor při přeshra-

ničním poskytování služeb? Nejdříve je 

třeba se rozhodnout, zda se skutečně jedná

o dočasné a příležitostné poskytování služeb.

Abychom nemuseli v hostitelské zemi platit 

sociální a zdravotní pojištění, je třeba si 

zažádat na okresní správě sociálního 

zabezpečení o potvrzení evropského pře-

nosného formuláře A1, jímž doložíme  

příslušnost k sociálnímu systému ČR (for-

mulář ke stažení na webu ČSSZ - Žádost 

OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti 

k právním předpisům sociálního zabez-

pečení ). O vydání formuláře je nutno žádat 

na okresní správě soc. zabezpečení včas 

(doporučená lhůta je minimálně jeden měsíc 

před výjezdem do zahraničí), ta žádost 

posoudí a jsou-li splněny podmínky, vystaví 

formulář. V opačném případě vyrozumí 

žadatele dopisem. Potvrzení platí jeden rok, 

v případě nutnosti jej lze většinou prodloužit.

Musíme disponovat Evropským průkazem 

zdravotního pojištění, tzv. modrá kartička 

zdravotní pojišťovny. Poskytnutí zdravotní 

péče v členských státech je podmíněno 

předložením tohoto dokladu. 

Vždy musíme jednat v souladu s pravidly 

pro daň z přidané hodnoty. Velice často při 

přeshraničním poskytování služeb vzniká 
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povinnost registrovat se k DPH a tuto daň 

odvádět v druhé zemi. Pro správné uplatnění 

DPH při poskytování služeb, nebo při jejich 

přijímání, je nutné stanovit místo plnění, tedy 

místo, resp. stát, kde se DHP z dané operace 

vybere, ale také plátce, tedy toho, kdo je 

povinen daň odvést. Je tedy důležité určit, kdo 

službu poskytuje, komu je služba posky-

tována a o jakou službu se jedná.

Dále je třeba si hlídat otázky daně z příjmu, 

přičemž se postupuje jednak na základě 

českého zákona o dani z příjmu, zákona o dani 

z příjmu země, kde jsou služby poskytovány

a smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi 

ČR a hostitelskou zemí. V případě rozporu 

mezi zákonem o dani z příjmu a smlouvou

o zamezení dvojího zdanění má tato smlouva 

přednost.

Nezapomeňte si vzít s sebou některé další 

dokumenty, např. smlouvu (objednávku), 

na jejímž základě je služba vykonávána 

(nejlépe v jazyce země určení) a přeložený 

výpis z živnostenského rejstříku (pokud 

možno ne starší 3 měsíců). Smlouva se 

zahraničním subjektem, na jejímž základě 

bude poskytována služba v jiném členském 

státu EU, by v žádném případě neměla 

obsahovat hodinovou či jinak časově vy-

mezenou mzdu. Doporučuje se proto, aby 

smlouva s odběratelem služby obsahovala 

například odměnu za určitý výkon, za zho-

tovení díla apod. Orgány státu určení by 

v opačném případě na poskytovatele služeb 

mohly pohlížet jako na de facto zaměstnance 

příjemce služby. Podnikateli by tak v Rakou-

sku mohly vzniknout velké problémy. Dopo-

ručuje se proto, aby smlouva s odběratelem 

služby obsahovala například odměnu za ur-

čitý výkon, za zhotovení díla apod.

V některých zemích je nutné OSVČ nahlásit do 

systémů hostitelských členských zemí, jedná 

se např. o ohlašovací systém Limosa v Belgii 

nebo o povinnou žádost o přidělení rakou-

ského DIČ v Rakousku, pokud firma nemá DIČ 

z ČR.

Občané Evropské unie nepotřebují ke svému 

příjezdu do zemí EU žádné vstupní povolení 

ani povolení k pobytu. V případě poby-

tu delšího než 3 měsíce je většinou nezbyt-

né nahlásit se na cizinecké policii v hos-

titelské zemi.

Podrobnější informace najdete na webu 

Ministerstva průmyslu a obchodu 

http://www.mpo.cz/jkm
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Hana Hušková
členka ŘR ČPS, Pardubice, pedikérka, školitelka

Vážení přátelé!

Nadešel čas vás předběžně pozvat na letošní Relax víkend.

Jak jsem slíbila, vracíme se do Čech, a vybrala jsem pro vás

krásný kraj Východních Čech, Královéhradecko,

v termínu 23. 6. - 25. 6. 2017.

Již nyní se s vámi všemi těším na viděnou.

Z mnoha nabídek jsem zvolila lázeňské město Velichovky, s ubytováním a veškerým servisem

v hotelu K-Triumf. Je zde mnoho možností relaxu i různého vyžití, krásná obora, kde je možné 

uspořádat i večeři formou pikniku, místo je vhodné také pro rodiny s dětmi.

Nedaleko se nachází rekonstruovaný komplex KUKS, který stojí za shlédnutí, také v okolí je 

mnoho zajímavostí, proto právě toto místo bude cílem sobotního výletu.

V neděli, tak jako obvykle, proběhne školení. Kompletní pozvánka je zveřejněna na webu 

www.podiatrie.cz.



Šárka Simonidesová
certifikovaná lektorka HJ pro ženy, muže a diabetiky

pro prevenci
a na podporu
léčby diabetu
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Dnes je již všeobecně známo, že cvičení jógy 

má léčebné účinky a povětšinou se jedná

o pomalé cvičení.  Pokud se setkají lidé

s názvem hormonální, velmi často si myslí, že 

se jedná o jeden z mnoha stylů jógy. 

Hormonální jóga je pro většinu populace 

ještě pojem velmi vzdálený. Pojďme si jej 

osvětlit. V první řadě by bylo vhodné při-

pomenout, že jóga je jen jedna. Hormonální 

jóga je zkráceným a možná i trošku zavá-

dějícím názvem pro Hormonální jógovou 

terapii dle Dinah Rodrigues, která pomáhá

k harmonizaci hormonů v našem těle. Působí 

nejen jako jedna z podpůrných ozdravujících 

metod, ale i jako prevence, tedy aby se 

předešlo disharmonii těchto hormonů. Tyto 

změny můžou být způsobeny nejen pre-

dispozicí, či vlivem nevhodného životního 

stylu, ale i vlivem stresu a jiných příčin. 

Hormonální jógovou terapii vytvořila Dinah 

Rodrigues nejen pro ženy, ale i muže a v ne-

poslední řadě i pro diabetiky. Tato sestava je 

známá a uznávaná již po celém světě!

V dnešním článku si představíme Hormonální 

jógovou terapii pro prevenci a jako léčebnou 

metodu pro diabetiky.

Tato sestava hormonální jógová terapie pro 

diabetiky je ucelená sestava cviků, která je 

důmyslně rozvržena a zaměřena 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. Sestava je konkrétně 

zaměřena pro daný okruh klientů. Pro 

prevenci a léčbu diabetu přímo na slinivku, 

štítnou žlázu, nadledvinky, hypofýzu a neza-

pomíná ani na játra i slezinu. Tím se upravuje 

celý systém žláz s vnitřní sekrecí, kdy dochází 

k jeho revitalizaci. Je prokázáno, že její 

pravidelné cvičení harmonizuje a zvyšuje 

kvalitu života. Současně je sestava zaměřena 

na zlepšení funkce těch oblastí těla, které 

obvykle bývají poškozeny v důsledku 

pozdních komplikací diabetu. Výsledky jsou 

samozřejmě přímo úměrné pravidelnosti 

cvičení a dodržování dietních opatření, ale 

právě u diabetiků jsou mnohdy výsledky 

patrné již v prvních týdnech cvičení. Ideální je 

cvičit sestavu každý druhý den. Samotná 

sestava pro diabetiky je dokonce vhodná i pro 

děti oproti sestavám pro muže a ženy.

Hormonální jóga
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U diabetiků jsou k dispozici 2 sestavy, jedna 

pro začátečníky a druhá pro pokročilé. Je 

vhodná pro diabetiky typu I a II a pro osoby

s prediabetem. Současně má každý cvik svou 

alternativu, aby právě diabetici mohli po-

stupně bez velkého úsilí dosáhnout daných 

pozic v co největší možné míře. Při po-

čátečním cvičení, převážně pak u klientů 

s diabetem, jsou alternativy cviků ve velké 

míře využívány a ve velmi krátké době dia-

betici dosahují pokroků. Současně se v krát-

kém časovém období dostavují blahodárné 

účinky jak na tělo, mysl, tak i příval energie, 

které se jim často z důvodu nemoci ne-

dostává.

V sestavě hormonální jógové terapie se 

pracuje s tělem jak na fyziologické, fyzické, 

psychické, tak i na energetické úrovni. Působí 

velmi blahodárně na všech níže uvedených 

úrovních.

Na fyziologické úrovni znovu aktivuje tvorbu 

hormonů. Na fyzické úrovni protahuje a po-

siluje 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, působíme na lymfatický systém

a lépe proudí i krev (vliv na zlepšení krevního 

oběhu, snížení krevního tlaku), díky tomu jsou 

po těle rozváděny živiny a odváděny zplodiny 

z celého těla! Na psychické úrovni nám 

sestava napomáhá v dnešní uspěchané době 

lépe zvládat každodenní stres, tím napravuje

i emoční nerovnováhu a současně odstraňuje 

nespavost a jiné symptomy s hormonální 

nerovnováhou spojené. Na energetické 

úrovni aktivuje individuální energii, zvyšuje 

vstřebávání a využití prány. Sestava je 

holistickou technikou, která současně omla-

zuje organismus na všech úrovních.

Nicméně sestava nenahrazuje lékařskou péči! 

Ideální je cvičení hormonální jógy pod do-

hledem lékaře, který v případě, že užíváme 

substituční léčbu, může v důsledku cvičení 

pravidelné dávkování upravit!

Sestava pro diabetiky je dynamickým a ener-

getizujícím druhem jógy, která se skládá

z dynamických, i statických pozic (ásán), dále 

ze speciálních dechových technik (pránajá-

my), jež jsou zaměřeny na aktivování jed-

notlivých žláz s vnitřní sekrecí, na které je 

sestava pro diabetiky zaměřena. Jednou

z nich je Bhastika K.D, což je intenzivní 

dechová technika, která nejen masíruje, ale 

současně energetizuje tyto žlázy a oblasti 

těla. Dále pro zesílení účinků, kterých je 

možné dosáhnout pomocí pozic a dechových 

technik, je sestava obohacena o velmi 

účinnou tibetskou techniku k nasměrování 

energie (prány) do konkrétních oblastí těla, do 

žláz, jež byly předchozím cvičením aktivovány. 

V sestavě jsou zařazeny i mudry (neboli gesta, 

kdy při určitém nastavení těla nám lépe 

proudí nejen energie, ale ovlivňujeme i nervo-

vá zakončení v těle, které působí blahodárně 

na tělo jako celek). Další technikou je relaxace 

a terapeutická vizualizace takzvanou joga 

nidrou (jógový spánek). Ukázalo se, že díky 

spojení těchto technik je opravdu možné ve 

velmi krátké době dosáhnout mnohem 

lepších výsledků!

Sestava se skládá ze zahřívací části (roz-

cvičky), která je nedílnou součástí každodenní 

sestavy a připraví tělo na samotné cvičení, 

které trvá maximálně 30–40 minut. Součástí 

jsou i antistresové dechové techniky a cviky, 

které podporují celkovou harmonizaci. Se-

stavu je nutné provádět dle instrukcí, které 

vám předá certifikovaná lektorka, proškolená 

právě Dinah Rodrigues. Tu se naučíte na 

víkendových seminářích již probíhajících po 

celé ČR. Popřípadě je možné využít i indi-

viduálních lekcí, které si s certifikovanou 

lektorkou můžete dohodnout. Opravdu není 

nutné mít předchozí zkušenosti s podobným 

druhem cvičení. Semináře navštěvují i lidé 

důchodového věku, kteří se tělesným akti-

vitám doposud nevěnovali. Klienti okolo 70 let 

nejsou vůbec žádnou výjimkou. Naopak 

někteří lidé ze seminářů tvrdí, že teprve 

začínají žít! Navíc na semináři dostanete 

odborný výklad ke každé technice, a to na 
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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. Pravidelné cvičení 

hormonální jógy je opravdu vědomou cestou 

k sobě, je to nejen ozdravující jógová terapie, 

ale i cesta sebepoznání a obohacení sebe na 

všech úrovních bytí.

Hormonální jóga je holistickou technikou a je-

jí pozitivní účinky, mezi něž právě patří znovu 

aktivování tvorby inzulinu ve slinivce, velmi 

blahodárně působí na naše tělo jako celek. 

Patří sem oblast ledvin, očí, dále upravuje 

krevní oběh, vysoký krevní tlak, sexuální 

problémy, hypoglykémii, tak i hyperglykémii, 

současně pomáhá zlepšovat i některé druhy 

neuropatie, což má opravdu velký význam.

U diabetiků se většinou objevuje spojitost se 

zvýšeným krevním tlakem a dále pak pro-

blémy s krevním oběhem a hojením ran, to 

vše souvisí s nedostatkem inzulinu, kdy se 

zvyšuje hladina tryglyceridů, cholesterolu

a další tukových složek v krevní plazmě. 

Zmenšování průsvitu cév způsobuje makro-

vaskulární a mikrovaskulární problémy, ke 

kterým jsou náchylnější periferní oblasti těla, 

zejména pak nohy a chodidla, které právě pro 

diabetiky v pokročilejších stádiích nemoci 

jsou známé pod pojmem diabetická noha.  

Zde se projevuje zvýšená necitlivost (neu-

ropatie) a tím náchylnost k poranění. Tomu je 

tedy třeba věnovat náležitou pozornost a pé-

či, kterou může být nejen nošení správné 

obuvi. Současně je vhodné obrátit se 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 již 

zmíněný krevní oběh, ale současně se

i snižuje hladina cukru v krvi. Dochází k lep-

šímu prokrvení právě periferních oblastí těla. 

S krví nám přichází živiny a současně odchází 

zplodiny z organizmu. Postupně dochází k od-

bourání pocitů jak slabosti, tak únavy, které 

jsou také velmi časté.

V moderní době informatiky je na škodu, že 

převážná většina populace zná, jak ovládat 

novodobé technologie, jako je telefon, 

počítač a jiné vymoženosti doby, ale nezná 

své vlastní tělo a ve své podstatě si se sebou 

neví rady. Hormonální jógová terapie může 

být jednou z cest, jak to změnit, je to cesta 

sama k sobě, cesta sebelásky a uzdravení na 

mnoha úrovních. Pomocí ní si můžeme vě-

novat pozornost a lásku, kterou mnohdy 

očekáváme z venčí. Přitom všechny odpovědi 

a lásku si již nosíme v sobě samotných, jen je 

třeba si to uvědomit. Přiznejme si, že 

největším nepřítelem našeho zdraví je lenost, 

která také často souvisí s léčbou diabetu. 

Lékařská péče i hormonální jóga jsou alter-

nativou, ale nejdůležitější je rozhodnutí žít 

kvalitní a plnohodnotný život, což je na 

každém z nás. Jakmile máte cíl tak věřte, že 

cesta k němu se ukáže sama!
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Emília Schubert
Bratislava, Profesionálny pedikér, manikér, odborný konzultant a školiteľ

Silikónový
korektor
v práci
profesionálneho 
pedikéra

PODIATRICKÉ 1/2017

Čo je to silikónový korektor (ortéza)?
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Dříve narozená generace si ťuká na čelo,

o čem že to vlastně mluvíme. Vždyť oni strávili 

své dětství běháním na boso v lese, na louce, 

po poli a na podzim děti běhaly po strništích. 

Pravda je také, že na boty nebylo, děti je po 

sobě dědily a obuv se nosila hlavně v zimě. 

Současná generace dostane boty mnohdy už 

v kočárku, protože jsou krásné a děťátku to 

tak sluší. A právě v tom je velký rozdíl genera-

cí dříve narozených oproti dnešní nejmladší 

generaci. Nohy dnešních dětí tak mají menší 

možnost se přirozeně vyvíjet. Z 99% se děti 

rodí se zdravýma nohama, ale již v 1. třídě 

mají vysoké procento různých deformit

a funkčních vad.

Těm nejmladším to na boso v přírodním 

terénu i na chodníku uvnitř jde nejlépe

a vůbec žádný materiál jim není nepříjemný. 

Projekt Zdravá dětská noha – Vítkův chodník 

(dále jen VCH) je určen hlavně do školek, aby si 

děti zvykly chodit bosé co nejdříve, přirozeně 

a zdravě se jim vyvíjela noha a ve vyšším věku 

tento způsob chůze neodmítaly.

O minulých prázdninách mi mnozí lidé vy-

právěli o tom, jak navštívili s dětmi různá 

místa naší republiky, kde byly instalovány 

bosé stezky. Vypadá to na opravdový boom 

s chůzí na boso v naší zemi. Je to velice milá 

zpráva oproti nezájmu, se kterým jsem se při 

vzniku tohoto projektu u některých do-

spělých, a to i pedagogů, setkala. Stalo se mi 

to i letos při natáčení DVD o VCH. Pan kame-

raman se podivoval, co vlastně budeme 

natáčet. Nedokázal zpočátku pochopit, jak 

někdo může utratit peníze a ztrácet čas nad 

tématem tak samozřejmým, že chůze na boso 

je zdravá. “ TO KAŽDÝ VÍ…“

O tomto projektu již vyšel článek v PL 1/2011 – 

Kneippování nebo Vítkův chodník? Tento 

současný článek je ohlédnutím za jeho 

pětiletým výročím.

V letech 2011 – 2016 bylo uskutečněno pět 

kurzů pro profesionály a další kurzy proběhly 

v mateřských školkách po celé republice. 

Dovolte mi na úvod úryvek z divadelní hry J. Cimrmana Dobytí severního pólu.

Pomocný učitel Václav Poustka čte v Učitelských novinách:

„Tady čtu, že na všech školách v Rakousku, by měla být zavedena lázeň.

To si nedovedu představit. To tam budou mít ve třídách sprchy nebo vany?

Nějaký inspektor Hruška to píše. Zas neměl co dělat…

Né, tak né  - KÁZEŇ, já už na to nevidím. Já to četl jako lázeň.

To ani nemusel psát. TO KAŽDÝ VÍ…“

PODIATRICKÉ 1/2017

Ivana Kamencová
Pedikúra Kraslice

Projekt Zdravá dětská noha
- Vítkův chodník

TO KAŽDÝ VÍ
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Do dnešní doby VCH můžete najít v mateř-

ských a základních školách, školních druži-

nách a klubech. Využívají jej i některé volno-

časové organizace, rehabilitace, lázně nebo

i domovy pro seniory a stacionáře. Někteří 

rodiče jej zakoupili svým dětem k domácímu 

použití. A několik našich kolegyň po ab-

solvování kurzu jej má rozloženo v rámci 

svého pracoviště. V posledním roce jej 

zakoupili přímo pediatři pro určitou školku, se 

kterou spolupracují. Byl zapůjčen i na domácí 

rehabilitaci, kdy se pacient po těžkém úrazu 

znovu učil chodit. VCH pomalu překročil 

hranice státu a působí i na Slovensku.

 

I. Chodník mám rozložený v čekárně a děti ho 

používají během čekání u lékaře, nebo když 

čekají na maminku, která jde ke mně na ma-

nikúru, pedikúru.

Také ho používáme při dětských dnech jako 

soutěžní disciplínu. Dětem se chodníček moc 

líbí, a když můžou, stále dokola po něm chodí. 

Letos se mi také podařilo zřídit venkovní 

přírodní chodník v Chvalšovicích.

Pavla Chadrabová, Strakonice

Zkušenosti z provozoven pedikúry

II. Mám stejnou zkušenost z provozovny. 

Dětem při čekání čas rychle uběhne a zcela 

nenuceným způsobem si posilují zdraví, aniž 

bychom je museli do činnosti nutit. Dítě, které 

zpočátku chodníku nedůvěřuje, si jej při další 

návštěvě osahá a na potřetí už po něm chodí. 

A my dospělí? Mnoho zvědavců neodolá

a projde se také. A při příští návštěvě mi 

prozradí, že již oblázky doma také používají. 

III. Vítkův chodník na akci ŠOSTÝNSKÁ VE-

NUŠE.

V sobotu 21. května 2016 proběhla na 

místním kopřivnickém koupališti akce Šos-

týnská Venuše. Součástí doprovodného pro-

gramu byl i stánek Vítkův chodník. Počasí nám 

přálo a tak děti i dospělí neváhali vyzkoušet si 

chůzi na boso po dřevěných kazetách i trávě. 

Rodiče a prarodiče zavzpomínali na své mládí 

a dětství, kdy běhali převážně bosi, jak jim 

bylo dobře a byli zdraví. Od stánku většina 

odcházela s botami v ruce v přesvědčení, že 

chůze naboso v přirozeném prostředí má 

smysl nejen pro jejich chodidla, ale i pro celé 

tělo. 
Jana Monsportová, fyzioterapeutka DiS,

Jana Výmolová
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Zkušenost z veletrhu

Na jaře roku 2013 byl VCH představen na 

veletrhu kosmetiky World od Beauty and Spa 

v Praze - Letňanech. Zde se po něm prošly 

nejen děti, ale i dospělí. Díky MUDr. Marii 

Součkové byl zařazen jako prezentace pre-

ventivního programu na hlavním pódiu. Na 

 Pokračování článku

v Podiatrických listech 2/2017

podzim stejného roku byl Vítkův chodník 

prezentován na konferenci v Kroměříži 

s názvem Učíme se navzájem. Tuto konfe-

renci každoročně pořádá Státní zdravotní 

ústav pro projekt Zdravá MŠ a ZŠ. Bylo zde 

představeno mnoho projektů, ukázkové vy-

učovací hodiny apod. Tehdy mě velmi oslovila 

prezentace paní Paličkové, co vše ve školním 

klubu s dětmi podniká. Oslovila jsem ji a ná-

pad využít ve školním klubu VCH se jí líbil. Se 

souhlasem školy a jejím nadšením, které 

dokáže přenést i na své svěřence, proběhl na 

jaře 2014 v klubu zkušební provoz chodníku. 

Používaly jej děti staré okolo 8–10 let. Učily se 

na chodníku básničky, násobilku, vyjme-

novaná slova… A protože jsou děti nesmírně 

vynalézavé, na dřevěných kazetách si zahrály

i šachy. Přijela jsem se k nim do klubu podívat 

a děti byly opravdu moc šikovné.

PODIATRICKÉ 1/2017

foto archiv autorky
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vzdělávacích možností jsem se rekvalifikovala 

na podiatra. Z podstaty svého povolání jsem 

založila podiatrickou práci na kvalitním 

kineziologickém vyšetření. Postupně jsem 

začala vytvářet systém nosných podiatrických 

poznatků, jak pro vyšetření, tak pro funkční 

diagnostické testy a následně metodickou 

řadu, zmírňující resp. odstraňující potíže 

klientů. 

Na celé záležitosti je nejdůležitější zjištění, že 

po celou dobu mnou indikované terapie se 

opíráte nejen o vhodně volené pohybové 

prvky, ale hlavně o termoplastické stélky. Po 

10 letech v podiatrii si dovoluji tvrdit, že 

některé diagnózy se dle mého soudu bez 

dobře nastaveného „footbedu“ vyřešit nedají.

Z počátku jsem pracovala se stélkami  

Formthotics. Tato značka poskytuje širokou 

škálu možností jak pro odlehčení, pro brzdivé 

či cyklické aktivity ale rovněž stélky do 

společenské obuvi. Kdo se nechce věnovat 

podiatrii  okrajově, měl by stélky následně 

upravovat – individualizovat dle klinických 

obtíží klienta. My, co tento proces z praxe 

známe, víme, že broušení stélek není nic 

Na začátku všeho je silný osobní příběh. Jako 

vrcholový atlet jsem nemohla dlouhodobě 

vykonávat své povolání kvůli vleklým obtížím 

v oblasti pravé paty a lýtka. Přestože jsem byla 

Mistryně světa ve skoku o tyči a měla jsem tu 

nejlepší péči, nedařilo se mé zdravotní 

komplikace úspěšně řešit. A je naprosto 

přirozené, že jako sebestřednému arogant-

nímu sportovci, který si zakládá svou ima-

ge na tom, že JÁÁÁ JSEM TA SLAVNÁ 

SPORTOVKYNĚ, se domeček z karet zhroutil 

rychle. Až PODIATRIE mi nabídla pomocnou 

ruku. Začala jsem nosit termoplastické 

stélky, na kterých se moje porucha držení 

v oblasti hlezenního kloubu a paty projevila. 

Díky těmto stélkám jsem se mohla stát na 

několik dalších let už trochu více pokorným 

atletem. Můj osobní příběh však ve mně 

nastartoval fanatickou víru v NEUTRÁLNÍ 

NÁŠLAP nohy. Odchylky na mém těle nebyly 

zdaleka tak závažné, jako ty, se kterými se 

setkávám každý den ve své praxi. Přesto mě 

dokázaly naprosto paralyzovat.

Od té doby jsem se jako fyzioterapeut začala 

intenzivně věnovat podiatrii. V rámci českých 

Mgr. Pavla Rybová
Praktická podiatrie, fyzioterapie, vzdělávací a konzultační činnost, MedFeet s.r.o.

Jak jsem se
zamilovala

do Vasyli
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komfortního, protože odbrušované částice 

z obuvnických ploten vám létají do očí, uší

i nosu, i když máte frézu opatřenou dobrým 

odsáváním. Letos, v rámci své konzultačně 

vzdělávací činnosti pro podiatrickou spo-

lečnost Medfeet, kde jsem navštěvovala 

osobně různá pracoviště, zjistila jsem sku-

tečnost, že většina pracovišť odsávání na 

frézu přidělané nemá a zaměstnanci pracují 

opravdu v nevyhovujících zdravotních pod-

mínkách. Trpí na astma, ekzémy, problémy 

s dýchacími cestami.

Brzy jsem do svého portfolia nabízených 

stélek přidala značky Schein a Superfeet. 

Z mého pohledu informační kurzy plně 

zajišťují dostatečné know-how pro základní 

práci s těmito stélkami.

Tak jak bylo pro mou fyzioterapeutickou práci 

typické nedržet se jednoho rehabilitačního 

konceptu, ale naopak si vybírat z různých 

technik podstatné prvky, snažím se stavět

i kvalitní podiatrickou práci na silných 

stránkách jednotlivých konceptů.

Ze zájmu i vrozené zvědavosti jsem se před 

osmi lety zúčastnila informačního kurzu - 

práce se stélkami Vasyli Medical. Silnou 

stránkou tohoto konceptu je jeho jedno-

duchost a materiálová nenáročnost. Někdy je 

koncept prezentován jako tzv. skládačka pro 

fyzioterapeuty. Pro start s Vasyli Medical 

nebylo nutné mít žádnou frézu, žádné 

obuvnické plotny, žádná lepidla. Stačilo 

vlastnit horkovzdušnou pistoli, kterou už 

jsem tak jako tak měla.

Uvědomuji si svou počáteční nedůvěru k těm-

to stélkám a neznalost, komu je vlastně na-

bízet. Souběžně s tím mě často trápila v kli-

nické praxi problematika vysoké nohy. 

Přestože se uvádí, že tzv. vysokou nohu má 

v populaci asi 5 % lidí, u mne v ordinaci je to 

minimálně 1/3 klientely, některý den je to

i polovina. Postupně si člověk začne všímat, že 

na problematiku vysoké nohy se váže soubor 

podobných klinických obtíží. V rámci ko-

rekčních řešení jsem těmto klientům vymýš-

lela komplikované konstrukce na jejich stélky, 

kterými jsem jim chtěla pomoci.

Chceme-li si problematiku funkční podiat-

rie hodně zjednodušit, dala by se klientela 

rozdělit na hyperpronátory se sníženou 

nohou a klienty s patologii způsobující  

vysokou nohou. Znovu podotýkám, že se 

jedná o velké zjednodušení, ale tito lidé se 

minimálně v mé praxi objevují nejčastěji.

Už si nepamatuji, kdy jsem se rozhodla 

k zásadnímu kroku – každému klientovi vždy 

nabídnout ekvivalent mnou indikované stélky 

od značky Formthotics a zároveň od značky 

Vasyli Medical. Už to tak činím ale minimálně 

5 let. Na základě této jednoduché komparace  

se jasně vyprofilovala skupina hyperpro-

nátorů se sníženou podélnou klenbou, která 

zřetelně inklinuje ke značce Formthotics, 

naopak klienti s vyšší konstrukcí nohy 

výhradně upřednostňují značku Vasyli Me-

dical. Co se týče dalších výše zmiňovaných 

značek Superfeet a Schein, klienti je tvarem 

vnímají velmi identicky jako stélky Form-

thotics.

Z hlediska věcné i statistické významnosti od 

té doby nemám problém řešit jakoukoliv 

klinickou symptomatologii u klienta s vysokou 

nohou, protože Vasyli Medical ji do značné 

míry řeší samy. Stélky se doplňují prote-

tickými samolepícími pelotami. Stélky pod-

léhají v rámci nošení tvarové deformitě, to 

znamená, že intuitivně ukazují místa pro 

následnou doúpravu. Pro informaci uvádím 

diagnózy, při jejichž řešení jsou dle mého 

soudu Vasyli Medical jedničkou na trhu: 

Plantární fascitidy, patní ostruhy, růstové 

bolesti pat, bolesti při úponu Achillovy šlachy, 

instabilita paty, vbočená kolena, coxa 

antetorta apod.

Závěrem chci konstatovat, že dle mé zku-

šenosti mají stélky Vasyli Medical nepo-

stradatelnou úlohu na českém podiatrickém 

trhu.



www.podiatrie.cz     49

PODIATRICKÉ 1/2017

Další neméně podstatný fakt ale je, budeme-li 

naprosto upřímní, že každý z výše zmi-

ňovaných podiatrických konceptů je samo-

nosný a nabízí vždy stélky na všechny druhy 

diagnóz. Nedostane-li však klient možnost 

volby, tyto silné stránky jednotlivých značek 

vám zůstanou ukryty.

foto archiv autorky



Dohodnutý termín v průběhu 1. pol. 2017

- Produktové školení ProntoMan® 

(dohodnuté místo v ČR) Teoretická 

průprava, praktické ukázky  a samostatné 

provádění ošetření přípravky ProntoMan®. 

Termín a místo dle dohody, pokud se školení 

zúčastní alespoň 6 zájemců. ČPS 6 bodů

Podiatrické centrum Medicia Ostrava

3. 3. 2017 – Produktové školení 

ProntoMan® (Ostrava)

Teoretická průprava, praktické ukázky

a samostatné provádění ošetření přípravky 

ProntoMan®. Podiatrické centrum Medicia,

Daliborova 421/15, Ostrava. ČPS 6 bodů

31. 3. – 2. 4. 2017 – Kurz podiatrie - 

218071102 – IV. část

Program bude upřesněn

Praha, IPVZ - hotel ILF, Budějovická,

Mgr. Eva Chárová, MUDr. Marie Součková, 

www.ipvz.cz

7. 4. 2017 – Produktové školení 

ProntoMan® (Ostrava)

Podiatrické centrum Medicia, Daliborova 

421/15, Ostrava. ČPS 6 bodů

8. 4. – 9. 4. 2017 – Podiatrie – fyzio-

terapie nohy

Výběr a zhotovení individuálních vložek, 

terapeutické postupy zacílené na obnovu 

správné funkce trupu a obnovení 

fyziologické funkce dolní končetiny.

Studio Dobeška, Nad Lomem 1770, Praha 4

22. 4. 2017 – Podiatrické minimum - 

vyšetření na podoskopu a se sys-

témem PODOCam

Anatomie, podiatrický pohled na nohu, 

vyšetření na podoskopu, kineziologické 

vyšetření, přístrojová pedikúra, taping,

indiv. vložky, praxe

MEDsport, Foerstrova 1656,

500 02 Hradec Králové

12. 5. 2017 – Produktové školení 

ProntoMan® (Ostrava)

Podiatrické centrum Medicia, Daliborova 

421/15, Ostrava. ČPS 6 bodů

13. 5. 2017 – Praktická podiatrie se 

systémem Vasyli Medical

Dosavadní podiatrický systém a možnost 

uplatnění se v něm. Důležité aspekty 

podiatrického vyšetření. Metodika nácviku 

správného držení dolních končetin. 

Prezentace produktů se zaměřením na jejich 

využití u jednotlivých indikačních skupin. 

Technologie výroby a funkčnost 

ortopedických stélek Vasyli Medical... a další

Studio Dobeška, Nad Lomem 1770, Praha 4

16.  6.  2017 – Produktové školení 

ProntoMan® (Ostrava)

Podiatrické centrum Medicia, Daliborova 

421/15, Ostrava. ČPS 6 bodů

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

sympozium

Téma: Podiatrie a pohybový aparát před-

nášky - výstavy - workshop - kulturní před-

stavení

Hradec Králové, hotel Tereziánský dvůr

3. 6. 2017 - Workshop pro pedikérky

Téma: Problematika zarůstajících nehtů, 

přednáší zkušené pedikérky 

Hradec Králové, hotel Tereziánský dvůr

4. 6. 2017 - 16. sjezd České podiatrické 

společnosti z. s.

Hradec Králové, hotel Tereziánský dvůr,

MUDr. Marie Součková, 

podiatrie@seznam.cz

23. 6. - 25. 6. 2017 - Relaxační pobyt

se vzděláváním

Program v přípravě

Lázně Velichovky, hotel K-Triumf

3. 11. 2017 - Podiatrie - základní kurz

pro fyzioterapeuty

Informační kurz, NCO NZO Brno

AKCE A KURZY ČPS 1. pololetí 2017

více na www.podiatrie.cz a FB ČPS
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