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Vážené čtenářky a čtenáři Podiatrických listů.

Zatímco v době mého psaní úvodníku řeší média otázku 

nedostatku sněhu a co si o tom myslíme, v době distribuce 

časopisu bude nejen po sněhu, ale i volbách prezidenta České 

republiky. Zato v České podiatrické společnosti se k volbám 

vedení teprve schyluje, proto první číslo roku 2018 se bude 

tomuto tématu také věnovat.

Protože na sjezd společnosti tentokrát navazuje Relax víkend 

ČPS, pevně věřím, že si mnoho i velmi zaměstnaných členek

a členů vyhradí volný čas až do neděle a odpočine si v přátelské 

atmosféře stejně smýšlejících odborníků.

Obě akce bude sledovat i naše redakce, v čísle 2/2018 vám 

přineseme opět podrobné zprávy, tak jako obvykle činíme.

Pokračujeme také v tématu zarůstající nehty v pedikúře nejen 

pohledem pedikérky. Zajímavé články připravili i autoři v oboru 

podiatrie ve fyzioterapii. A kdo si unaven bude chtít na chvíli 

odpočinout od náročných témat, může odpovědět na další 

soutěžní otázku a možná získat dárek pro zpříjemnění všedních 

dnů.

V rubrice Akce, kurzy přibývá nových školení, která mohou 

oslovit větší část členské základny České podiatrické společnosti. 

V našem časopise však najdete jen část z nich – ty, které přišly do 

termínu redakční uzávěrky. Každý týden jsou na web 

www.podiatrie.cz doplňovány další kurzy, proto sledujte i tyto 

stránky, aby vám neunikl právě ten kurz, na který čekáte.

Svěží zbytek jara, novou energii do žil a klidné chvíle

s Podiatrickými listy vám všem věrným i novým čtenářům přeje

Eliška Kopecká
šéfredaktor
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V rámci lékařského veletrhu v Johannes-

burgu, kterého jsem se zúčastnil v listopadu 

2017, jsem měl možnost získat informace

o jihoafrické podiatrii. Setkal jsem se zde 

s panem Calvinem Sinnettem, členem 

Jihoafrické podiatrické společnosti (PASA – 

Podiatry Association of South Africa), který byl 

letos prezidentem největšího kongresu 

podiatrů v Africe. Kongres se koná jednou za 

dva roky a jeho 11. ročník proběhl v srpnu 

2017 v Maslow Hotelu v moderním městě 

Sandton, které leží asi 12 km severně od 

Johannesburgu.

Calvin má již 7 let fungující soukromou 

podiatrickou praxi nedaleko letiště v Jo-

hannesburgu. Podle jeho sdělení existuje 

pouze jedna podiatrická škola pro celou 

Afriku. Podiatrie na „University of Johannes-

burg“ se studuje 4 nebo 6 let. Absolventi 

obdrží titul bakaláře nebo magistra. Zhruba 

polovina studia je zaměřena na teorii a druhá 

polovina na praxi.

MUDr. Miroslav Havrda
1. viceprezident ČPS, Hradec Králové,
www.medsport.cz

Podiatrie
v Jihoafrické republice
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Po obdržení diplomu již není potřeba žádná 

odborná stáž a po registraci v profesní 

organizaci zdravotníků mohou okamžitě léčit 

v rámci svého oboru ve státním zařízení nebo 

si založit soukromou praxi. Dále mohou 

absolventi v rámci postgraduálního studia 

získat titul doktora podiatrie.

V současné době je v JAR přibližně 180 

podiatrů, což je zcela nedostačující počet na 

celkovou populaci, která činí 55 milionů lidí. 

Celý zbytek afrického kontinentu od JAR na 

sever je prakticky bez podiatrické péče. Jelikož 

i v Africe přibývá onemocnění lidí diabetem, 

dochází k rozvoji tzv. diabetické nohy. Dále je 

velmi vysoký počet lidí HIV pozitivních, kde je 

postižení nohou jednou z mnoha komplikací. 

Mnoho lidí také chodí bez obuvi nebo ve velmi 

nekvalitní obuvi, v Africe jsou velké 

ekonomické rozdíly, lidé hladoví, nemají léky... 

Mnoho podiatrů v JAR pracuje multi-

disciplinárně, jejich práce se blíží fyziote-

rapeutům, chiropraktikům a kineziologům

a podobným zdravotnickým profesím. Mno-

ho podiatrů provozuje všeobecnou podiatrii, 

kde jejich hlavní náplní je léčba otlaků, 

zarostlých nehtů, kuřích ok, bradavic a růz-

ných typů vředů.

Do Calvinovy praxe přichází také mnoho 

diabetických pacientů. Calvin se zabývá

i sportovní podiatrií, léčí mnoho sportovců, 

má k dispozici videoanalýzu chůze a navrhuje 

výrobu vložek na 3D fréze. V dalších praxích 

existuje i vyšetřování tlaků z chodidel nebo 

„3D foot scanning“. Velké množství podiatrů 

používá i další typy vložek a ortéz z poly-

propylenu, nejvíce je však využívána EVA 

hmota k výrobě 3D vložek.

Většina soukromých podiatrických praxí je 

zcela zahlcena pacienty. Snaží se velmi pečlivě 

pomáhat svým pacientům a podle svých 

nejlepších znalostí a schopností řešit všechny 

komplikace, které jejich pacienti zažívají. 

Usilují o to, aby se co nejdříve dostali zpět ke 

svým každodenním činnostem.

„Většina soukromých

 podiatrických praxí

 je zcela zahlcena pacienty.” 
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Rok uplynul jako divoká voda a je zde další, 

plný práce, starostí, povinností a dalších 

útrap. Je však také někdy čas na zklidnění

a odpočinek, v kruhu dobrých přátel.

I letos si vám dovoluji nabídnout relaxační 

víkend naší podiatrické společnosti, letos 

však poprvé spojený s volebním sjezdem ČPS 

tak, jak bylo anoncováno v minulém čísle PL. 

Na základě oznámení současné prezidentky 

MUDr. Součkové ze dne 25. 11. 2017 na 

schůzce obou rad ČPS, že již nebude 

kandidovat na post prezidenta ČPS, budeme 

volit nového prezidenta/ku naší společnosti 

spolu s novým vedením. Místo konání je tedy 

ve Velichovkách, hotel K-Triumf, (www.k-

triumf.cz) ve dnech 25. 5 . - 27. 5. 2018. Sjezd je 

jednodenní, pátek 25. 5. 2018 a na ně nám 

navazuje Relax víkend: sobota 26. 5. – neděle 

27. 5. 2018.

Na tomto hotelu je možnost mnohého vyžití 

(bowling, karambol, ping pong, šipky, ruské 

kuželky, wellnes s whirpoolem, saunami, 

masážemi a další a další možnosti). Tyto jsou 

za příplatkovou cenu v osobní režii. Do-

poručuji shlédnout stránky hotelu na www.K-

Vážení členové a přátelé

naší společnosti!

triumf.cz, kde si s předstihem vyberete dle 

svého gusta.

Na Relax víkend jsem vybrala místo, zvané 

Perla Kladského pomezí. Stěžejním bodem 

víkendu bude návštěva překrásného zámku 

rodiny Bartoň-Dobenín v Novém Městě nad 

Metují (www.zameknm.cz) kde kromě inte-

riérů uvidíme rekonstruovanou prvorepu-

blikovou kuchyni, zde se vařilo i pro pre-

zidenta T. G. Masaryka, dodnes se používají 

původní suroviny a dobové receptury, které 

tehdy tzv. frčely. Zámek prohlédneme od 

půdy po sklep, ještě lze vystoupat na 

rekonstruovanou zámeckou věž Máselnice, 

ze které je úžasný výhled do okolí. Dále 

postoupíme do zcela jedinečné zámecké 

zahrady, vytvořené dle architekta Dušana 

Jurkoviče, s krytým dřevěným mostem

a barokními sochami sochaře Matyáše 

Brauna.

Dušan Jurkovič nechal v zahradě vytvořit 

dobové interiéry ve stylu jak vrcholné secese, 

tak i art deca a funkcionalismu, což každého 

okouzlí. Zahrada je terasovitá, italského typu 

a jsou zde i další Jurkovičovy stavby. !!! V době 

Hana Hušková, člen ŘR ČPS, pedikérka
odborná poradkyně, školitelka, Pardubice

PODIATRICKÉ 1/2018

Relax víkend
ve Velichovkách
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zený počet) vhodný i pro rodiny s dětmi + 

obvyklé platby Kč 1000 - 2 dny (ubytování, 

stravování, vstupy..)/1 osoba

/ Kč 1 090. Cena 

tedy bude vyšší o tyto náklady (+Kč 260/noc) + 

obvyklé platby Kč 1000 -2 dny (ubytování, 

stravování, vstupy)/ celkem Kč 3 180/ 1 osoba

Předběžné přihlášky se zvolenou variantou 

posílejte na adresu , 

kde vám zodpovím i veškeré dotazy, nebo na 

tel.720 148 478

Platba bude poukazována na účet společ-

nosti 1011043959/5500 var. symbol je vaše čl. 

číslo, a do zprávy pro příjemce uvedete jméno 

a příjmení bez diakritiky a uvedete zde také

2 noci, nebo 3 noci a počet osob (příklad: 

Huskova Hana 2 noci, 2 osoby)

Jak vidíte, v nabídce je opravdu hodně 

k vidění, slyšení, pohybu, ale i výběr dobrého 

jídla na netradičních místech.  Konečný 

program celého sjezdu spojeného s Relax 

víkendem bude uveřejněn na webu naší 

společnosti (www.podiatrie.cz) a taktéž jej 

obdržíte na vaši e-mailovou adresu.

Jednolůžkový pokoj 1noc

huskovah@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek je k 30. 4. 2018

Takže se na vás všechny velmi těším

a zdravím z Pardubic. Hušková Hana

naší návštěvy bude v celém areálu Food Art 

Festival, kde si přijdou na své milovníci 

dobrého jídla.!!!

Dle počasí máme ještě na výběr návště-

vu Bartoňovy útulny v Pekle, (www.peklo-

bartonovautulna.cz) starého mlýna, přesta-

věného arch. D. Jurkovičem na výletní 

restauraci (původně občerstvovna), kde se 

podávalo průkopníkům turistiky občerstvení 

a byla zde i tančírna. Dnes je to krásné dobové 

stavení s restaurací. V Jaroměři můžeme 

navštívit centrum Walzel, kde je k dispozici 

mnoho různých aktivit a ve Švejkově restau-

raci si lze dopřát mnoho dobových i dnešních 

dobrot, včetně rozmanité nabídky piva, vína

a dalších nápojů co hrdlo ráčí.

 pátek 25. – neděle 27. 5. 2018

(2 noci na dvoulůžkovém pokoji) s veškerými 

obvyklými platbami je Kč 2 700 /1 os 

(ubytování, stravování, vstupné….) 

 sjezd + Relax čtvrtek 24. 5. – ne-

děle 27. 5. 2018 (3 noci na dvoulůžkovém 

pokoji) s veškerými obvyklými platbami je Kč  

3 540/ 1 os. (vše jako u varianty a), ale mimo 

stravování a občerstvení ve čtvrtek.

 (4 osoby)/1 noc Kč 2 300, (ome-

Předběžná cena:

Varianta a)

Varianta b)

Apartmán
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Zpráva z kongresu

MUDr. Miroslav Koliba,
diabetologická ambulance,
Vratimov

Zopakované byly základní znalosti z oblasti 

diabetologie, promluvil o syndromu dia-

betické nohy a novinkách v léčbě. Navazoval 

Ing. Vrchota s novinkami na poli diabetologie. 

Plénum obeznámil s konceptem umělé 

slinivky pro pacienty léčené inzulínovou 

pumpou se senzorem kontinuální moni-

torace glykémie. Závěrečnou přednášku 

presymposia měl MUDr. Veselý na téma 

diagnostiky a léčby spánkové apnoe.

Kongres tradičně zahájil senátor doc. MUDr. 

Koliba CSc., v proslovu promluvil o významu 

setkávání odborníků a včasné léčbě diabetu.

Zahajovací přednáška byla věnovaná léčbě 

diabetu ve 21. století v podání MUDr. Koliby, 

následoval MUDr. Bém Ph.D. s přednáškou

o prevenci syndromu diabetické nohy. První 

Pátý ročník konference věnované nejen 

nohám diabetiků se již podruhé konal v hale 

GONG v Dolní oblasti Vítkovic dne 16. 2. 2018. 

Hala GONG pojala do svých útrob 350 

posluchačů a více než 30 firem prezentujících 

své produkty nebo služby.

Konference si neklade za cíl být vědeckou 

konferencí, cílem konference, který se daří 

plnit každým rokem stále více, je setkání 

odborníků z řad lékařů, sester, pedikérek, 

fyzioterapeutů a protetiků tak, aby se každý 

dozvěděl novinky ze všech oborů podiatrie. 

Přednášky jsou cílené širokému plénu 

s myšlenkou se navzájem vzdělávat a přiblížit 

své znalosti širokému publiku.

V rámci presymposia měl úvodní přednášku 

odborný garant kongresu MUDr. Koliba. 

Multidisciplinární přístup v péči
(nejen) o nohy diabetiků

PODIATRICKÉ 1/2018
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blok uzavřel MUDr. Krawczyk prezentací 

podiatrického vyšetření ve svém podání.

Druhý blok zahájila prezidentka ČPS prim. 

MUDr. Součková přednáškou o vzdělávání 

v oboru podiatrie a pedikúry v ČR, ná-

sledovala edukační přednáška zaměřená na 

otoky dolních končetin v podání MUDr. 

Bartoše z cévního centra. Blok uzavřela PhDr. 

Čerešníková sdělením na téma: „Ver mi, som 

odborník”, které bylo zaměřeno na motivaci 

klienta poslouchat naše doporučení.

Komerční přednášku přednesl Dr. Eckhard 

Hanisch na téma inovativního přístupu 

k prevenci infekce a vzniku ulcerací u pacientů 

s diabetem. Přednáška vědecky obhájila 

použití krémových pěn v péči o nohy 

diabetiků.

Třetí blok otevřel MUDr. Záhumenský před-

náškou o ozonoterapii a využití lékařského 

medu při léčbě ran u pacientů s cukrovkou. 

Následovala MUDr. Juránková Ph.D. mikro-

biologickou přednáškou, blok uzavřel urolog 

MUDr. Dančík sdělením o erektilní dysfunkci 

diabetiků.

Firemní prezentaci měla finanční ředitelka 

pobočky Hradec Králové Ing. Vernarová na 

téma Finanční rizika specializované profese 

lékaře. Následovala firemní prezentace 

kyseliny alfa-lipoové v podání neuroložky 

MUDr. Klimešové. Přesto, že přednášky byly 

avizované jako firemní, jednalo se o naprosto 

profesionální podání bez firemních marke-

tingových obrázků, naopak přednášející 

překvapili vysokou profesionalitou a lidským 

přístupem.

Čtvrtý blok uvedla slovenská přednášející 

Anita Nopp na téma pedikérské know-how 

v praxi, následovala Helena Peřinová s pre-

zentací suché pedikúry a využití různých typů 

frézek v péči o klienta. Blok uzavřel MUDr. 

Koliba informacemi o močovině a jejím využití 

v kosmetice a medicíně.

Poslední blok byl velmi zajímavý. Grig 

Minasjan nás nechal nahlédnout do tajemství 

čínské masáže plosek nohou technikou An-

Mo. Velmi zajímavá byla i prezentace MUDr. 

Fejfarové Ph.D. o možnostech obouvání 

diabetiků. Finální přednáška patřila tradičně 

pohybu, Jakub Kiovský vysvětlil ,  jak 

preventivně cvičit v práci při bolesti zad.

Kongres byl úspěšný, tradičně byl sál o ka-

pacitě 350 sedadel plný posluchačů, tento rok 

se účastnilo více než 70 lékařů z řad 

diabetologů, chirurgů, praktiků, následovaly 

pedikérky, zdravotní sestry. Tradičně jsme 

umožnili vstup studentům, kterých tento rok 

bylo 30.

V průběhu kongresu se konaly workshopy

s prezentacemi firem.

Večerní zábava byla zážitkovým kulinářským 

prožitkem v podání restaurace Bernie´s na 

Stodolní ulici. Tradičně hrála kapela Šajtar, na 

večírek přišlo 130 účastníků kongresu.

MUDr. Miroslav Koliba odborný garant

Martina Bálková ředitelka kongresu
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Bc. Veronika Homolková, Reha-Praktik, Nýrsko
www.reha-praktik.cz

Den zdravých nohou

Ráda bych se s vámi podělila o velice 

příjemnou zkušenost a zároveň nápad, který 

by mohl pomoci ostatním členům ČPS, jak 

v získávání nových klientů, tak v osvětě laické 

veřejnosti a také ve spolupráci kosmetických – 

pedikérských salonů, lékařů, fyzioterapeutů

a dodavatelů pedikérské kosmetiky. 

Jako fyzioterapeut – podiatr mám samo-

zřejmě „svou vlastní pedikérku“, která je také 

členkou ČPS. Andrea Schreierová ve svém 

salonu provádí klasickou mokrou pedikúru, 

ale z důvodu velkého zájmu klientů rozšířila 

svůj salon ještě o další pedikérku Marii 

Holmanovou (která se jak doufám, v co 

nejbližší době také stane členkou ČPS ) a její 

služby. Maruška provádí kombinovanou pří-

strojovou pedikúru. V našem regionu zatím 

tento způsob provádění pedikúry není tolik 

známý, proto bylo třeba veřejnosti přiblížit, co 

služba obnáší. Děvčata tedy vymyslela Den 

zdravých nohou.  
14. prosince 2017 uspořádalo kosmetické 

studio B-Nice ve spolupráci s Reha-Praktik

a kosmetikou Allpresan přednášku o nožič-

kách. Cílem bylo seznámit laickou veřejnost 

s problematikou bolestí a vad nohou z po-

hledu fyzioterapeuta, dále představit kos-

metiku určenou k ošetření nohou a také 

předvést kombinovanou přístrojovou pedi-

kúru.

Na začátku přednášel Jan Wieland a infor-

moval nás o možnostech všech řad kosmetiky 

na nohy Allpresan. Zdůraznil výhody a mož-

nosti použití jednotlivých pěnových krémů. 

Součástí byla i prezentace pokusů, které 

prováděli výrobci k porovnání rozdílu mezi 

krémem a pěnou. 
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Dále následovala má přednáška o bolestech 

nohou, vadách nohou a jejich korekce. 

Představila jsem možnosti korekce nohou 

individuálními stélkami, možnosti tejpování

a nejrůznější pomůcky na cvičení. Byla zde 

k dispozici i kostra nohy, aby si účastníci snáze 

představili, jak složitým aparátem a „architek-

tonickým skvostem“ může taková obyčejná 

noha být. K vyzkoušení byla i přístrojová 

masáž nohou Oliver´s feet – se kterou se 

mohli seznámit členové ČPS na posledním 

MedSport sympoziu v Hradci Králové. 

Posledním bodem programu bylo předvedení 

kombinované přístrojové pedikúry. Maruška 

ukázala přesný postup své práce, kdy nejdříve 

dezinfikovala nohy klienta, poté následovala 

lázeň nohou a nakonec ošetřila nohy 

přístrojem hadewe, kdy za použití nejrůz-

nějších frézek ošetřila jak nehty, tak nehtové 

valy a samozřejmě kůži chodidel. Na úplný 

konec provedla masáž nohou za použití 

kosmetiky Allpresan. Přístroj hadewe je 

jedním z nejmodernějších na trhu a jeho 

součástí je i dnes již samozřejmost - 

zabudované odsávání v hlavici přístroje. 

Určitě bych doporučila podobnou akci 

uspořádat i dalším pedikérským studiím 

nejen k „nalákání“ možných zákazníků, ale 

také ke zlepšení multioborové spolupráce, 

kdy se pedikérka může spolehnout, že má 

v blízkosti fyzioterapeuta, ke kterému může 

kdykoliv odeslat klienta. I já se často setkávám 

v ordinaci s problémem „zanedbaných 

nohou“ a vím, kde o mé pacienty bude 

kvalifikovaně postaráno. Profesionální pří-

stup Honzy už je jen třešničkou na dortu. 

Ráda bych děvčatům i Honzovi poděkovala za 

nápad i provedení a myslím, že mohu mluvit 

za všechny zúčastněné, když řeknu, že se 

těšíme na další podobnou akci. 
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Lidská noha, stovky milionů let vyvíjená pro 

chůzi naboso v přírodním terénu, zkrátka 

nesnáší moderní obuv, kterou lidstvo zná 

pouhých pár set let. Odborně se tomu říká 

evoluční nesoulad. Důsledkem pak je mrza-

čení nohou (vbočené palce, kladívkové prsty, 

zborcení kleneb), mrzačení chůze (zejména 

s vysokými podpatky), různé bolesti (bolesti 

zad, zarostlé nehty apod.) i zápach nohou 

(bota je dost nehygienická líheň mikro-

organizmů). Nošení bot s tlumícími prvky 

znamená pro člověka kromě falešného pocitu 

bezpečí i tzv. posturální dyskomfort, nohy 

laicky řečeno nenachází na zemi pevnou 

oporu.

Jak se můžeme vyhnout potížím a nemocem, 

způsobovaným tímto evolučním nesou-

ladem? Zcela jednoduše a levně - chodit co 

nejvíce naboso v přírodním (nekamenitém) 

členitém terénu. Lidské nohy jsou pro tuto 

činnost vyrobeny, tato činnost jim prospívá, je 

to mistrovské dílo evoluce, které drtivou 

většinu života není zapotřebí chránit či 

podpírat. Naprosto nemusíte platit za různé 

masážní podložky, Kneippovu terapii či 

reflexní terapii – to je jen hledání ztraceného, 

a už vůbec nemusíte platit za ortopedické 

boty či vložky.

Klasická zkostnatělá ortopedie totiž, např. 

v případě plochých nohou, neřeší příčinu 

14     www.podiatrie.cz
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Naboso
správný krok ke zdraví

Mgr. Igor Slouka,
pedagog, www.TuristikaNaboso.cz

„Kdyby někdo jen tak nasazoval boty nějakým zvířatům a ta zvířata by z toho měla takové 

potíže, jako mají lidé ze své obuvi, ochránci zvířat by určitě hodně fialověli a prosadili by 

do zákonů patřičné zákazy,“ říká Igor Slouka, jeden z hlavních propagátorů bosé chůze 

v ČR, autor metodiky turistiky naboso pro Klub českých turistů. Proč?
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(evoluční nesoulad, nedostatek bosé chůze 

v přírodě), ale pouze následky, příznaky. 

Plochá noha je tak uzavřena v pevné botě na 

tvarované vložce, je pasivně vytvarována, 

nemůže řádně aktivně pracovat a může tudíž 

ještě více slábnout. Vybuduje se tak celo-

životní závislost na ortopedických vložkách, 

což je pro ortopedický průmysl docela dobrý 

byznys, ne?

Bosá chůze má pro člověka velmi významné 

pozitivní zdravotní účinky. Bosému člověku se 

zlepší tělesná i duševní kondice, rovnováha či 

imunita. Dříve choulostivé „studené nohy“ se 

začnou lépe prokrvovat a zahřívat. Člověk 

najednou nohama začíná vnímat strukturu

a teplotu země a cítí se řádně uzemněn – 

napojen na přirozený bioelektrický potenciál 

Země. Řádné uzemnění člověka ochrání před 

tzv. elektrosmogem, zmírní záněty, artrózu, 

vysoký tlak či rakovinné bujení. No a pocho-

pitelně vymizí i výše zmíněné negativní 

důsledky nošení bot.

Jak na to? Především je zapotřebí odhodit 

falešný stud a neřešit, kdo vás vidí a co si asi 

myslí. Chůze naboso není zakázána, žádný 

právní předpis lidem obecně nenařizuje nosit 

boty. Chodit umí samozřejmě každý; avšak 

zejména na tvrdém povrchu, při sestupu 

nebo při běhu je zapotřebí změnit lokomoční 

stereotyp, změnit krok a došlap – dělat kratší 

kroky s měkkým došlapem naplocho nebo 

nejprve na špičku, nikoli dlouhé kroky 

s tvrdým dopadem na patu.  Chůze a běhání 

přes špičku má fylogenetické základy, je 

přirozená a člověk si ji snadno zautomatizuje. 

Mnoho lidí se předem obává různých ne-

bezpečí a špíny, přičemž nejvíce před chůzí 

naboso nás obvykle varují lidé, kteří s bosou 

chůzí nemají prakticky žádné zkušenosti. 

Praxe ukazuje (a odborná literatura potvr-

zuje), že lidské nohy nejsou žádný šmejd a bez 

problémů se dají otužit, bez problémů 

zvládají drtivou většinu teplot a povrchů, a to 

včetně chůze ve sněhu, ve střepech, ve 

žhavém uhlí apod.  Běžná přírodní rizika, jako 

jsou včely či trny, jsou naprosto zanedbatelná, 

ve srovnání např. s jízdou autem či se 

sjezdovým lyžováním, kdy jde přímo o život.

A že jsou nohy viditelně zaprášené? To také 

nic neznamená. I v odborné literatuře se píše, 

že holé dlaně jsou z hlediska přenosu nějaké 

infekce mnohem větší fujtajbl, než zaprášené 

nohy.  Doma pak můžete chodit naboso zcela 

bez obav, doporučuje se vytvořit si doma 

hmatově členité prostředí, např. dát si věci 

pod koberec, položit si na podlahu tácy 

s oblázky či šiškami apod.

I pro otrlého bosochodce však existují situace, 

kdy nechce nebo nemůže chodit naboso. 

V běžné obuvi by však nesmírně trpěl. 

Řešením jsou tzv. bosé (barefoot) boty, které 

spojují výhody bosé chůze s ochrannou

a společenskou rolí obuvi. Tyto boty nemají 

zvýšenou patu, nemají podporu klenby

a nemají tuhou přizvedlou špičku, naopak 

mají nízkou hmotnost, široký prostor pro 

prsty a tenkou ohebnou podrážku. Chůze 

v nich je jako naboso, tedy přirozenější a zdra-

vější, než v klasické obuvnické tortuře.  Takové 

boty jsou čím dál oblíbenější i pro lidi, kteří 

naboso nechodí. 
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Úvod

Cíl

Mykotickým (plísňovým) onemocněním no-

hou je postižena velká část populace. Nákaze 

a šíření tohoto infekčního onemocnění se dá 

zabránit mnoha způsoby, jedním z nich je

i dodržování hygienických zásad při užívání 

společných prostor. Ne každý si ale uvě-

domuje, že společnými prostorami jsou

i koupelny našich domácností a společné 

bývají i nástroje, které používáme k ošetření 

našich nohou a nehtů.

Zajímá mě, v kolika procentech domácností je 

některý z jejích členů postižen plísní nohou, 

Kirchnerová Dana, DiS., pedikúra, Havlíčkův Brod, www.pedikurahb.cz

Výzkum na téma: Prevence šíření
mykotických onemocnění

nohou v domácím prostředí

Hypotéza č. 1: S mykózou nohou se během života setká téměř každý člověk. Tímto one-

mocněním trpí buď sám, nebo je nakažen někdo z jeho blízkých.

Hypotéza č. 2: Plísňové onemocnění nohou lidé většinou léčí sami, nebo neléčí vůbec. Jen malá 

část nemocných se obrátí na kožního lékaře.

Otázka č. 1: Jste vy, nebo někdo ve vaší domácnosti postižen některým z uvedených příznaků 

plísňové infekce nohou (bělavá a olupující se kůže mezi prsty, praskliny mezi a pod prsty, 

zažloutlé, ztluštělé, drobivé nehty, svědivé puchýřky na plosce nohy, olupující se kůže)?

Tabulka č. 1

Ano 7    

Ne 2    

Nevím, nevšiml/a jsem si 1

Z tabulky vyplývá, že 70% respondentů má s plísní nohou u sebe nebo u člena společné domácnosti 

zkušenost, 20% toto onemocnění neuvádí, 10% případů neví, nebo si postižení nevšimli.

jak je postižení mykózou léčeno, která místa 

považují respondenti za riziková pro nakažení 

se plísní a jaká preventivní opatření v rámci 

domácnosti dodržují.

Pro zjištění potřebných údajů jsem použila 

metodu anonymního dotazníku s uzavřenými 

otázkami.

Dotazník byl rozdán respondentům různého 

věku a pohlaví. Každý z oslovených byl členem 

jiné domácnosti.

Metodika

Cílová skupina

Výzkumná část
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Otázka č. 2: Pokud máte plíseň nohou, jakým způsobem ji léčíte?

Tabulka č. 2

Ve spolupráci s kožním lékařem 1    

Volně dostupnými prostředky z lékárny 3    

Neléčím se 2

Z výzkumu vyplynulo, že 50% postižených se snaží léčit volně dostupnými preparáty, zhruba 1/3, tedy 

33,3% mykózu neléčí a s kožním lékařem spolupracuje cca necelých 17% nemocných.

Otázka č. 3: Kde se nejčastěji můžete nakazit plísní nohou nebo nehtů?

Tabulka č. 3

Koupaliště, bazény, sauny, společné sprchy v těchto zařízeních 10    

Ubytovací zařízení (hotely, ubytovny, penziony, apod.) 6    

Půjčená obuv (přezůvky, lyžáky, obuv na bowling apod.) 8    

V domácím prostředí 4

 

Graf č. 1: Zobrazuje procentuální vyjádření odpovědí respondentů na to, která místa považují za 

nejrizikovější vzhledem k možnosti nákazy plísní nohou nebo nehtů.

Otázka č. 4: Nástroje k ošetření nohou a nehtů (nůžky, kleště, pilník, škrabky, pemza apod.) 

používáte?

Tabulka č. 4

Každý své vlastní 2    

Společné 8

Domněnka, že většina lidí používá k ošetření nehtů a kůže nohou společné nástroje se potvrdila. Je 

tomu tak v 80 % případů, 20% dotázaných používá své vlastní pomůcky.

Hypotéza č. 3: Většina lidí ví, že plísňovým onemocněním nohou se lze nakazit ve veřejných 

zařízeních, kde se s touto nemocí snadněji setkají, za rizikové považují i půjčování cizí obuvi

a ubytovací zařízení, která jsou také veřejným zařízením. Málo lidí si však uvědomuje, že častým 

zdrojem nákazy bývá vlastní domácnost, zvláště pokud některý z jejích členů trpí mykózou.

Hypotéza č. 4: Ve většině českých domácností se k ošetření nohou používají společné pomůcky, 

které mohou být zdrojem přenosu infekce.
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Hypotéza č. 5: Domnívám se, že údržba, omytí nebo dokonce dezinfekce doma používaných 

pomůcek k úpravě nehtů a odstranění kůže nepatří k běžným hygienickým návykům.

Hypotéza č. 6: Koupelnové předložky mohou být velmi významným zdrojem infekce, zejména 

textilní, které se nedají po použití opláchnout a dezinfikovat, u plastových tato možnost je. Jaké 

druhy používají a jak je udržují dotázaní?

Otázka č. 5: Jak ošetřujete nástroje po použití?

Tabulka č. 5

Opláchnu tekoucí vodou 4    

Omyji vodou a ošetřím dezinfekcí 1    

Nijak neudržuji 5

Z tabulky vyplývá, že v polovině případů použité nástroje dotázaní nijak nečistí, 40% z nich je opláchne 

tekoucí vodou, dezinfekční prostředek však použije pouhých 10% osob.

Otázka č. 6: Používáte koupelnovou předložku, z jakého je materiálu a jak ji udržujete?

Tabulka č. 6

   

Praním 1x týdně 2 Oplach vodou, příp.dezinfekce denně 0

Praním 1x měsíčně 2 Oplach vodou, příp.dezinfekce 1x týdně 3

Praní méně často 1 Oplach vodou, příp.dezinfekce méně často 1

V polovině, tedy v 50 % domácností jsou používány textilní koupelnové předložky, z toho 40% je práno 

1x týdně, 40% předložku pere 1x měsíčně, zbývajících 20% udržuje předložku s ještě delším časovým 

odstupem. Plastovou předložku používá 40% dotázaných, ¾ tedy 75% domácností ji 1x týdně 

opláchne, popřípadě použije dezinfekční prostředek, 25% tak činí méně často, denní údržbu neuvedl 

nikdo z dotázaných. Předložku v koupelně nepoužívá 10% respondentů.

Textilní            celkem    (5) Nepoužíváme
celkem (1)

Plastová                                               celkem    (4)

Z výzkumu vyplynulo, že mykotická one-

mocnění kůže a nehtů nohou nejsou 

ojedinělým problémem, potká, nebo se s ním 

potýkala většina z nás. Třetina lidí toto 

onemocnění nijak neřeší, nebo mu nevěnuje 

pozornost. Ti ostatní se snaží něco s ním 

dělat. Do vlastních rukou vezme léčení 

polovina nakažených, zbytek svou léčbu řeší 

s lékařem.

Aby však naše snaha nebyla marná, je 

nezbytnou součástí léčby také zamezení 

přenosu infekce, popřípadě eliminace rizika 

nakažení se. Že si tohoto nevítaného 

společníka můžeme pořídit na místech 

veřejně přístupných, je celkem známá věc, že 

mezi místa veřejná patří i hotelové koupelny

a koberce si už tolik lidí neuvědomuje. 

To, že zdrojem infekce může být, a často i bý-

vá, společná domácnost, si lidé příliš ne-

uvědomují, proto také nijak zvlášť neřeší 

hygienu a dezinfekci společně používaných 

nástrojů sloužících k ošetření nehtů a kůže 

nohou. Také koupelny, zejména koupelnové 

předložky, na které si stoupnou všichni, kteří 

koupelnu použili bosýma nohama, by 

zasloužily zvýšenou pozornost a péči.

Myslím si, že pokud investujeme svůj čas

a mnohdy i nemalé částky do léčby plísní 

nohou, bylo by dobré zároveň zabránit 

Závěr 
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dalšímu přenosu infekce, nebo jejímu opě-

tovnému vzplanutí. V rámci prevence je 

důležité klást důraz nejen na opatření týkající 

se veřejností využívaných prostor, ale i na 

zásady, které bychom měli dodržovat ve 

svých domácnostech a to zvláště tehdy, 

pokud se mykóza u někoho z členů rodiny 

vyskytuje nebo vyskytla. Omytí a dezinfekce 

společně používaných nástrojů a používání 

koupelnových předložek z materiálů, které se 

snadno udržují, lze je denně opláchnout

a dezinfikovat, by se mělo stát běžným 

hygienickým návykem.
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Tuto otázku si často klade nejen klient při 

návštěvě pedikérského salonu, ale i samotná 

začínající pedikérka…

A protože jsem měla možnost provádět 

klientům jak pedikúru klasickou – mokrou, tak 

v současnosti i pedikúru přístrojovou – 

suchou, ráda bych poukázala na přednosti

i zápory těchto typů pedikúr.

Pedikúra klasická se vyznačuje komfortem 

hlavně v začátku. Nožky jsou ponořeny do 

vaničky s teplou vodou, se změkčující solí, což 

znamená pro klienty úlevu od prachu, potu

i relax v pracovním dni, na to se klienti již těší, 

nejen v zimních měsících.

U přístrojové pedikúry tento komfort odpadá 

a noha je ošetřena a desinfikována postřikem 

a očištěna tak i od prachu a potu.

U klasické pedikúry pokračujeme osušením

a začínáme pracovat na úpravě nehtů, 

používáme exkavátory – na kutikulu, kleště - 

na zkracování nehtů, případně štipky na 

zaštipování kůže, pilníky na vyhlazení a zjem-

nění zkráceného nehtu, i případné částečné 

sbroušení nehtové ploténky.

U přístrojové pedikúry jsou nehty zkráceny 

buď kleštěmi nebo frézkami na zkracování 

nehtů, pomocí speciálních fréz se brousí

a čistí kutikula, vyrovnávají se nerovnosti 
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Mokrá nebo suchá?
Blanka Průšková, pedikúra,

Salon Bianca, Nový Jičín
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nehtové ploténky, nehet se může i výškově 

snížit. Vše velmi precizně a detailně. Pro 

některá nehtová onemocnění jde o ideální 

přípravu nehtové ploténky k aplikacím a re-

sorpci léčivých přípravků.

Pokračujeme tedy u klasické - poté se 

pokožka na chodidle opracovává skalpelem 

nebo hoblíkem. Každý z nástrojů je opatřen 

žiletkou a tady jsme u poměrně značného 

úskalí klasické pedikúry. Pedikérka musí dbát 

opatrnosti a být zručná, aby kůži opracovala

a očistila od otlaků bez poranění pokožky. Ale 

teď zase pozitivum – tento způsob tzv. 

„nepálí“ a je tímto vnímán jako pozitivní.

U přístrojové pedikúry je pokožka broušena 

opět různými druhy fréz dle diagnostiky 

pokožky nohou, s hlavně velmi bezpečným, 

precizním a estetickým výsledkem.
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lidský kontakt a jemná masáž jsou pověstnou 

třešničkou na dortu. 

Jako kompromis lze samozřejmě využít i me-

todu kombinovanou, kdy začínáme namo-

čením nohou, klasickou úpravou a končíme 

úpravou pedikúry přístrojové.

Můj osobní současný kompromis se jmenuje 

podologický přístroj Hadewe se sprejovým 

efektem, který v sobě zahrnuje jak plusy 

klasické, tak i přístrojové pedikúry v jednom. 

Na otázku v nadpisu článku si tedy každý musí 

odpovědět sám, pro budoucí pedikérky je to 

otázka např. poptávky klientů, financí, mož-

ností zvoleného nebytového prostoru…

A klient? Tomu přeji hlavně profesionální

a příjemnou pedikérku. Všem pedikérkám, 

které se rozhodují, zda „suchou nebo mok-

rou“, hodně zdaru!

Přístrojová pedikúra může být někdy vnímána 

jako ta, co „pálí“, pokud dojde k momentu 

broušení frézou v určitém místě plosky nohy 

v delším časovém intervalu. 

Pokožka nohy reaguje na tento fakt velmi 

citlivě a může to znamenat pro zákazníka 

nepříjemnou smyslovou zkušenost.

Na někoho může také broušení plosky nohy 

působit dojmem nedostatečného odstranění 

otlaků.

Přístrojová pedikúra je založena na principu 

broušení pokožky nohou, nezasahuje se do 

hlubších vrstev, tímto se vyhlazuje a uzavírá, 

otlaky se postupně zmenšují, pokožka vydrží 

déle hladká a při pravidelných návštěvách lze

i individuálně posunout termíny ošetření.

V závěru čeká na zákazníka vítané a příjemné 

ošetřování plosky krémem nebo pěnou, 
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Pozvánka na 17. sjezd
České podiatrické

společnosti z. s.

Rezervace ubytování na sjezd

Pokud někdo z členů bude mít zájem se 

ubytovat v předvečer konání sjezdu, tj. 24. 5. 

2018, provede závaznou objednávku e-mai-

lem na  kamila.ripova@k-triumf.cz s ozna-

čením SJEZD ČPS – UBYTOVANI, a to nej-

později do 30. 4. 2018

Cena za ubytování a jednu noc

se slevou činí:

Jednolůžkový pokoj po slevě: 1 090 Kč, 

Dvoulůžkový pokoj po slevě: 1 690 Kč, 

Apartmán: 2 300 Kč.

Parkovné: zdarma

Vzdělávací akce bude hodnocena: 6 body

Informace: podiatrie@seznam.cz

Termín pro zaslání přihlášky do 10. 5. 2018

E-mail pro zasílání přihlášek:

podiatrie@seznam.cz nebo na adresu: Česká 

podiatrická společnost, U Vršovického 

nádraží 14, 101 00 Praha 10. 

Vážení členové České podiatrické společnosti, dovoluji si Vás pozvat na 17. Sjezd České podiatrické společnosti,který se bude konat 25. 5. 2018 v hotelu K-Triumf Velichovky

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

Místo konání:hotel K-Triumf, Hustířanská 211, 552 11 Velichovky

Informace o ubytování:

PŘI PREZENCI PŘEDKLÁDEJTE KE KONTRO-

LE PRŮKAZ ČLENA S NALEPENOU ČLEN-

SKOU ZNÁMKOU NA ROK 2018 a kandidáti 

občanský průkaz nebo čestné prohlášení

o občanství.

Pokud nebudete mít členskou známku, což 

znamená, že vám nebyla poslána z důvodu 

neuhrazení poplatku nebo z důvodu neiden-

tifikovatelné platby, připravte si k předložení 

doklad o zaplacení příspěvku – útržek slo-

ženky, výpis z účtu. Členové ČPS s uhrazeným 

členským poplatkem na r. 2018 mají na sjezd 

vstup zdarma, ostatní zaplatí částku 500 Kč 

při prezenci (nezahrnuje oběd).

Doufám, že se volebního sjezdu zúčastníte, 
využijete svého práva volit  nebo být volen 
a že vám sjezd a osobní setkání přinesou 
nové informace. 

Těším se na osobní setkání
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

K ÚČASTI NA 17. SJEZDU ČPS DNE 25. 5. 2018

Členský příspěvek na rok 2018 jsem uhradil/a den

Oběd požaduji (zakroužkujte) ano ne

Příjmení

8.00 – 9.00 Registrace účastníků

09.00 – 09.15 Zahájení + volba členů do komisí: mandátová, návrhová, volební, 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 2017, schválení rozpočtu na rok 2018 - 

předsedkyně DR

10.30 – 10.50 Coffee break

10.50 Zahájení bloku voleb dle Stanov – prezident, viceprezidenti

12.30 – 13.00 Oběd 

13.00 Pokračování voleb dle Stanov – volby členů řídící a dozorčí rady, vedení 

podologicko-pedikérské sekce

14.30 Profesionální kosmetika v péči o nohu  Peclavus – Jarmila Lopatová,

Coneta spol. s r. o., generální sponzor sjezdu

15.00 Poruchy prokrvení a mikrocirkulace nejen u diabetiků

- as. MUDr. Pavlína Piťhová Ph.D. 

15.30 Ukončení voleb

16.00 Schválení Usnesení 17. sjezdu ČPS

16.00 – 16.30 Tombola a závěr sjezdu

Zasedání valné hromady

Odborný program – bude vždy zařazen mezi volbou

členů řídící a dozorčí rady

Diskuze probíhá ihned po přednesení zpráv jednotlivými přednášejícími

Program 17. sjezdu  České podiatrické společnosti z. s.      

dne: 25. 5. 2018 - hotel K-Triumf Velichovky

  Prosím vyplňujte přihlášku čitelně!

Jméno Členské číslo

Datum Podpis
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nejsme společností, která by stála na okraji 

dění. Naopak. Během šesti let se mi podařilo 

činnost společnosti rozvinout, mnoho z vás si 

rozšířilo praxe, mnoho z vás začalo inten-

zivněji spolupracovat i s lékaři, mnoho z vás si 

začalo večerním studiem doplňovat potřebné 

vzdělání, mnoho z vás navázalo na potřebná 

školení a také již školí. I přes absenci oboru 

podiatrie v ČR se mi podařilo zrealizovat pod 

katedrou ortopedie IPVZ Certifikovaný kurz 

podiatrie pro lékaře, který je pravidelně 

realizován od roku 2015 již čtvrtým rokem. 

Mimo jiné se mi podařilo Českou podiatrickou 

společnost akreditovat jako autorizovanou 

osobu v oboru pedikér a nehtový designér

a do systému vzdělávání zavést workshopy na 

veletrzích. Stali jsme se vyhledávanými od-

borníky v péči o nohu.

Moje cíle byly z velké části splněny, a proto 

jsem se rozhodla, že nebudu na sjezdu 

kandidovat na post prezidentky společnosti. 

Naše Stanovy neznají funkci past prezident 

nebo čestné členství, kdy se držitel stává 

automaticky členem vedení. Ráda bych 

dokončila ještě rozpracované úkoly, a proto 

chci na sjezdu kandidovat na funkci 1. místo-

prezidenta společnosti. Všem vám děkuji za 

podporu, pomoc a hlavně za práci pro 

společnost.

VOLEBNÍ 

MUDr. Marie Součková,
prezidentka společnosti

Volit a být volen je právem každého člena 

České podiatrické společnosti, který v ur-

čeném termínu dle Stanov uhradí členský 

příspěvek a je občanem České republiky. Do 

28. 2. 2018 včetně byla možnost nahlásit 

kandidaturu a odeslat na e-mail: podiat-

rie@seznam.cz krátký životopis s cílem, který 

hodláte jako kandidát ve společnosti pro-

sadit. Samozřejmě, že ale nezanikla možnost 

rozhodnout se kandidovat přímo na sjezdu. 

Byla to možnost pro ty kandidáty, kteří jsou již 

pevně rozhodnuti a také pro ty, kteří kandidují 

poprvé, aby se mohli představit.

Volby jsou tajné, volební hlas je 

nepřenosný. 

Mnoho z vás se ptá, že když se sjezdu ne-

zúčastní, zda může svůj hlas někomu předat. 

Předání hlasu není skutečně možné.

V čele společnosti pracuji šest let.  V roce 2012 

jsem převzala společnost s dluhy a její činnost 

lze v té době připodobnit jako přešlapování 

na místě. Přes veškeré překážky, osočování 

jsem to nevzdala, naopak zvedla jsem hlavu 

a pilně pracovala pro společnost. Jsem ráda, 

že za šest let se mi podařilo společnost 

posunout na piedestal v povědomí klientů, 

odborníků a široké veřejnosti. 

Už nejsme společností, kde školí pouze tři 

vybraní jedinci. Už nejsme společností, která 

by nespolupracovala s dalšími odborníky. Už 

Letošní 17. sjezd České podiatrické společnosti z. s. 

bude v životě společnosti velmi významným. Na sjezdu 

se bude volit nové vedení společnosti.

zpravodaj
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Volby do Řídící rady i Dozorčí rady  jsou přímé 

a tajné.

1. Volby do Řídící rady

a) Volba prezidenta

Nejprve se volí samostatně prezident. Při 

volbě v prvním kole musí získat kandidát na 

prezidenta nadpoloviční počet odevzdaných 

platných hlasů. Pokud je nezíská, postupují 

do 2. kola 2 kandidáti s největším počtem 

platných hlasů a zde již rozhoduje celkově 

vyšší počet hlasů obou kandidátů.

b) Volba viceprezidentů a dalších členů Řídící 

rady a Dozorčí rady se volí stejně jako 

prezident.

c) Další kandidáti na člena Řídící či Dozorčí 

rady podle výše platných hlasů se stávají 

náhradníky v případě odstoupení člena Řídící 

rady, či Dozorčí rady.

d) Abdikace členů Řídící rady

Pokud by odstoupil prezident, přebírá jeho 

úlohu 1. viceprezident, 2. viceprezident se 

posouvá na pozici 1. viceprezidenta, apod.

e) Abdikace členů Dozorčí rady

Pokud by odstoupil člen Dozorčí rady, přebírá 

jeho funkci náhradník.

Na každém sjezdu se volí členové jednotlivých 

komisí, které pomáhají ke zdárnému průběhu 

jednání valné hromady. Zde si dovolujeme 

předložit pár informací o činnosti jednotlivých 

komisí dle obvyklých zvyklostí jiných 

společností.

Komise volené na začátku sjezdu ČPS

Návrhová – Valná hromada volí členy návr-

hové komise. Její činnost začíná zvolením

a končí předáním přijatých usnesení, které 

schválila valná hromada. 

Členové návrhové komise ze svého středu 

zvolí předsedu, který řídí činnost této komise 

a oznamuje valné hromadě návrhy usnesení.

Komise připravuje a předkládá návrh usne-

sení na základě podkladů dodaných od 

jednotlivých předkladatelů.

Komise předkládá valné hromadě návrh na 

hlasování o pozměňujících nebo doplňujících 

návrzích usnesení. Přijatá usnesení zapracuje 

do konečného znění návrhu usnesení a dává 

návrh na hlasování o konečném znění usne-

sení. Pracuje v počtu obvykle 3 členů (počet 

členů musí být vždy lichý).

Mandátová – valná hromada volí na návrh 

řídící rady členy mandátové komise. Její 

činnost začíná zvolením a končí předáním 

protokolů. Členové mandátové komise ze 

svého středu zvolí předsedu, který řídí 

činnost této komise a oznamuje výsledky 

jednotlivých sčítání osobě řídící jednání valné 

hromady.

Pracuje v počtu obvykle 3 členů (počet členů 

komise musí být vždy lichý)

Mandátová komise:

• podává zprávu o počtu přítomných de-

legátů a zjišťuje, zda je valná hromada 

schopná se usnášet

• provádí sčítání hlasů při hlasování a ručí 

za správné zjištění jeho výsledků. V této 

Průběh voleb dle stanov
České podiatrické společnosti

ČLÁNEK 7

Volby do řídících orgánů

společnosti
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Volební – Valná hromada volí členy volební 

komise. Členem volební komise nesmí být 

osoba, která kandiduje na jakoukoli funkci 

v rámci voleb. Členové komise si ze svého 

středu zvolí předsedu, který řídí činnost této 

komise, přejímá řízení voleb v rámci jednání 

valné hromady a vyhlašuje výsledky jednot-

livých voleb. Pracuje v počtu minimálně 5 čle-

nů – počet členů musí být vždy lichý. 

Pravomoci a povinnosti volební komise:

• vyhlašuje, řídí a ukončuje volby

• přijímá námitky a stížnosti týkající se 

voleb, rozhoduje o nich a o svém roz-

hodnutí bezprostředně informuje po-

davatele námitky nebo stížnosti. V pří-

padě pochybností o regulérnosti voleb 

rozhodne o jejich zrušení. O svém roz-

hodnutí bez zbytečného odkladu vhod-

ným způsobem informuje ihned valnou 

hromadu.

• zajistí oddělený prostor pro úpravu hla-

sovacích lístků 

• řídí a kontroluje platnost hlasujících líst-

ků při volbách na sjezdu a odpovídá za 

jejich správné sečtení

• vede dokumentaci o volbách a předává 

zprávu o průběhu voleb osobě řídící 

jednání valné hromady

• ihned po ukončení voleb předkládá 

sjezdu písemnou zprávu o výsledcích 

voleb, která je součástí Usnesení sjezdu

• činnost komise končí přijetím Usnesení 

sjezdu valnou hromadou

• Vznikne-li nějaká námitka v pozdějším 

období týkající se voleb, pak dle Stanov 

tyto námitky řeší Dozorčí rada

činnosti členům mandátové komise 

pomáhají skrutátoři, kteří sčítají volební 

hlasy podle zdvižených rukou jed-

notlivých hlasujících dle řad nebo stolů

• vyhotoví zprávu o počtu přítomných

a oprávněných delegátů k hlasování a o 

usnášení schopnosti valné hromady 

podává formou „zprávy mandátové 

komise“, která musí obsahovat tyto 

údaje:

a) počet pozvaných delegátů,

b) počet přítomných delegátů,

c) počet delegátů potřebných pro 

schopnost usnášet se,

d) výrok, zda je valná hromada 

schopná jednat a usnášet se,

e) podpisy všech členů komise vedle 

uvedeného jména a příjmení 

tiskacími písmeny.

Tuto zprávu, podepsanou všemi členy komi-

se, odevzdá předseda komise předsedajícímu 

valné hromady, který na základě této zprávy 

oznámí výsledky. Tato zpráva je součástí 

zápisu z pořadu jednání valné hromady.

V případě konání voleb, odevzdá předseda 

komise tuto zprávu i předsedovi volební 

komise.

Výsledky sčítání hlasů při hlasování zapisuje 

komise ihned po skončení sčítání do 

protokolu, který musí obsahovat:

a) pořadové číslo hlasování,

b) název hlasování,

c) počet odevzdaných hlasů pro, 

proti, zdržel se, neplatné hlasy,

d) počet hlasů nutných

k přijetí navrhovaného usnesení,

e) výrok „ návrh byl přijat“, nebo 

výrok „návrh nebyl přijat“.

Tento protokol, podepsaný všemi členy ko-

mise, odevzdá předseda komise předse-

dajícímu.

Výsledek hlasování oznamuje člen komise 

ihned po splnění všech potřebných náležitostí 

protokolu.
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Mgr. Pavla Rybová

Narodila jsem se v Chomutově 20. 5. 1978.

Odborné vzdělání:  gymnázium Jablonec 

nad Nisou, VŠ obor fyzioterapie (titul Bc., 

Mgr.) na FTVS Univerzity Karlovy v Praze (1996 

– 2002), podiatr II. stupně dle klasifikace 

České podiatrické společnosti

Lektorská činnost: 

• Specializuji se na aplikovanou podiatrii, 

metodiku v podiatrii, systematizaci

a zavedení nové nomenklatury v tomto 

oboru. 

• Školím podiatrický koncept Vasyli 

Medical.

• Umožňuji náhledy a odborné praxe na 

našich klinických pracovištích.

• Provozuji osobní workshopy dle přání 

zdravotního zařízení. 

• Dříve jsem školila sportovní fyzioterapii 

a funkční posturální poruchy.

• Přednášela jsem na FTVS UK.

• Školila jsem opakovaně kurz Sportovní 

fyzioterapie. 

Studovala jsem u předních rehabilitačních 

odborníků jako jsou Prof. PaedDr Pavel Kolář, 

CSc., Doc. Mudr. František Véle, CSc., Prof. 

MUDr. Karel Lewit, DrSc., MUDr., Doc. MUDr. 

Miroslav Tichý, CSc., PaeDr. Pavel Švejcar, 

MUDr. Miroslav Havrda a další.

Pracovní zkušenosti:

• 2002 – 2006 – fyzioterapeut v Centru 

Lípa, Praha 13 Nové Butovice.

Důvod kandidatury:

Vyzvání kandidovat do vedení společnosti ČPS jsem přijala z toho 

důvodu, abych pomohla prosadit oficiální vzdělávací směr 

PODIATR jako bakalářské, případně i magisterské studium. 

Pokud by toto z dlouhodobého hlediska nebylo možné, chtěla 

bych se zasadit o uznání certifikovaného kurzu Podiatrie pro 

fyzioterapeuty. Přála bych si podnítit kolegy, aby měli chuť se 

rekvalifikovat a tato rekvalifikace by byla širší odbornou 

veřejností a veřejnoprávními orgány brána jako legitimní.

Profesní životopis

•

cal Group International.

• 2007 – 2008 – soukromá fyziotera-

peutická a podiatrická praxe v Červe-

ném Kostelci, podiatrický specialista 

pro rehabilitaci PhDr. Brejchy.

• 2009 – podiatrický specialista pro BB 

klinik - poliklinika Příbram.

• 2010 – fyzioterapeut FK Příbram, 

podiatrický specialista pro BB klinik 

2009 – 2011 soukromá praxe zaměře-

ná na léčbu bolestí pohybového 

aparátu, ale hlavně na kompletní po-

diatrický servis dle moderních trendů.

• 2011 Spuštění první soukromé po-

diatrické stanice v Jablonci nad Nisou.

• Od podzimu 2013 restrukturalizace na 

nestátní zdravotnické zařízení.

• Od doby působení v Jablonci nad Nisou 

poskytuji podiatrické poradenství pro 

vybrané obchody s dětskou obuví.

• Od roku 2014 působím jako hlavní 

podiatr v Centru sportovní trau-

matologie, Chodov.

• Díky své dlouhodobé praxi jsem  se 

rozhodla od roku 2016 začít aktivně 

vystupovat v rámci odborné po-

diatrické veřejnosti. Na jaře 2016 jsem 

založila s kolegy společnost Medfeet 

s.r.o., která si vzala pod patronaci 

vzdělávání a distribuci značky VASYLI 

MEDICAL a propagaci ortopedické obu-

vi VIONIC.

2004 – 2006 – fyzioterapeut pro Medi-



Narozena 1970

Milí členové, od roku 2010 pracuji v oboru, který se zabývá 

péčí o nohy. Členem ČPS jsem se stala v roce 2012. Zde se 

zúčastňuji vzdělávacích kurzů, díky nimž mohu nabízet širší 

spektrum služeb pro své klienty. Ráda bych v této 

společnosti podporovala a ovlivňovala vzdělávací program, 

se kterým jsem doposud spokojená a v budoucnu bych svým 

působením napomáhala a zvyšovala odbornou úroveň 

našeho oboru. Chtěla bych být spojovacím článkemv komu-

nikaci mezi pedikéry a lékaři. Doufám, že vás svou prací 

přesvědčím o důležitosti týmové práce. Dosažené vzdělání: 

1984 - 1987 Střední odborná škola obor - hodinář, 2010 

Rekvalifikační kurz – Pedikúra, Manikúra a modeláž nehtů. 

Studuji nyní večerně SZŠ, obor všeobecná sestra.  Kandiduji 

do dozorčí rady.

Radovana Hroníková 

VOLEBNÍ zpravodaj

•

Clinic, kde se chceme zaměřit na 

rozšíření a poskytnutí komplexních 

služeb v oblasti péče o nohy (mezi-

rezortní spolupráce).

Publikační činnost:

• Některé aspekty funkčních poruch

u sportujících dětí (2013, Gaudeamus).

• Pravidelně publikuji v Podiatrických 

listech.

Absolvované odborné kurzy a rehabili-

tační semináře:

• Léčba idiopatické skoliózy v kontextu 

moderní kineziologie

• Využití aktivní segmentální centrace

u posttraumatických stavů končetin

• Manuální terapie podle Mojžíšové

• Taping v práci fyzioterapeuta

• Vývojová kineziologie v manuální 

medicíně

• Fyzioterapie u vrcholových sportovců

• Klasická a sportovní masáž

• Měkké, mobilizační techniky páteře

a periférních kloubů, postizometrická 

relaxace

Aktuálně spouštím nový projekt Feet- •

a léčbě funkčních poruch osového 

orgánu

• Redcord S-E-T 2 Lower Body

• Redcord S-E-T 2 Upper Body

• Terapeutické využití kineziotapu

• Podiatrické minimum – vyšetření na 

planigramu a se systémem PodoCam

• Formthotics expert programme

• Zhotovování vložek firmy Schein

• Technická úprava podiatrických vložek

• Zhotovování vložek firmy Vasyli

• Využití termoplastických vložek Vasyli 

medical (Australie) v praxi lékaře, 

fyzioterapeuta, pedikéra

• Propriofoot Concept

• kineziotaping – MOTUS koncept

• úvod do SMS Mudr. Richarda Smíška

• Mulligan koncept – Krční páteř

• Školitel – Podiatrická práce s pohledu 

fyzioterapeuta

• Školitel – Praktická podiatrie s kon-

ceptem Vasyli Medical

Kvadrupedální lokomoce v prevenci
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Maximálně pohodlná, otočná, pojízdná židle v robustním 

provedení,  se stabilní podnoží.  Byla vytvořena pro vaše maxi-

mální pohodlí při práci. Svým moderním designem bude 

ozdobou každého salonu.  
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Mysleme  také jednou na sebe.  Pro zákazníka děláme vše 

možné, celé dny trávíme prací a je velmi těžké v pozdním 

odpoledni stále sedět a pracovat.

Systém BIOSWING je unikátní technologie. Pohyblivá, na 

všechny strany, s řízeným tlumením a dynamickým reflekto-

váním energie těla. Zajišťuje tak díky své konstrukci pohodlné 

sezení při dlouhé a namáhavé práci.

Její používání významně přispívá k ergonomickému sezení

a k efektivní podpoře vašich zádových svalů. Speciální kyvadla 

umožňují i při stabilním sezení jemné  mikropohyby. Ty  aktivují 

a posilují svaly páteře a chrání ji před bolestmi a skoliózou. Díky 

tomu je možno  dlouhou dobu  v sedu vydržet.

Židle je otočná o 360°, je velmi pohodlná. Má  tvarované, 5 cm 

vysoké čalouněné sedadlo s možností nastavit jeho výšku, 

sklon i hloubku. Je stabilní, ze sedadla není možno sklou-

znout. Čalounění je vyrobeno z PU kůže, odolné vůči dezinfek-

čním prostředkům. 

Zadní část opěradla a spodní část sedadla může být buď v bílé 

barvě nebo v imitaci ořechového dřeva. Silné a  široké opěradlo 

lze nastavit na výšku (až o 8 cm) a naklonit dozadu až 8°. Je to 

stabilní podpora pro záda. Systém VarioBackMatic dovoluje 

plynulé nastavení přítlaku na záda pro optimální sezení.

Židle je na stabilní, pěticípé hvězdici - konstrukci z pevného, 

lesklého hliníku, kolečka vhodná pro tvrdé podlahy, pojíždění je 

tiché. Konstrukce se snadno čistí.

Dodává se v barvách: bílá, světle i tmavošedá, máta, pastelová 

zelená, královská modř, tyrkysová, červená.

Technické údaje:

Rozměry sedadla š-41 cm, h - 40 cm, čalounění 5 cm

Rozměry zádové opory: š-41 cm, v-49 cm

Nastavitelná výška: 48 - 61 cm

Hmotnost křesla 5 kg
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Vedoucí práce: PhDr. Jana Havlová, Katedra 

fyzioterapie, Fakulta ošetrovateľstva a zdra-

votníckych odborných štúdií; Slovenská zdra-

votnícka univerzita v Bratislave

Úvod do problematiky

Lidská noha je složitá struktura, schopná 

přenášet hmotnost těla na podložku, 

přenášet jeho zrychlení při běhu, měnit 

postavení v závislosti na terénních nerov-

nostech. Noha slouží jako spojení těla s okol-

ním prostředím a zpětnou propriocepcí 

pomáhá udržovat vzpřímený postoj. 

Pokud dojde k úrazu nebo se změní postavení 

nohy (např. u plantární fasciitidy), jsou 

přetěžovány vazy, které se snaží zachovat 

stabilitu kloubů. Dochází ke zvýšené aktivaci 

svalů, která je neekonomická a dochází

k jejich přetížení. Pokud nedojde ke korekci 

postavení nohy, postavení se fixuje, dochází 

ke změně postavení ve vyšších etážích 

(koleno, kyčel, pánev, páteř), kde dochází

k dalšímu přetížení. Dochází také k fixaci 

změněných stereotypů v centrálním nervo-

vém systému. (Vařeka a Vařeková, 2009)

Plantární fascie/aponeuróza (obrázek 1) je 

silná, tuhá vazivová blána na plantární ploše 

nohy. Hicks (1954) uvedl, že plantární fascie je 

Mgr. et Bc. Lenka Šmídová,
Fyzio Smile s. r. o., Kroměříž 

jedna z nejdůležitějších pasivních struktur, 

které podporují vnitřní podélný oblouk. Je 

autorem dodnes uznávané myšlenky klad-

kového mechanismu (windlass – obrázek 2), 

kdy pasivní extenzí palce dojde k napnutí 

Vliv komplexní fyzioterapie na klenbu
nožní u plantární fasciitídy
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obrázek 1

plantární aponeurózy, elevaci mediálního 

oblouku podélné klenby, supinaci zadní části 

nohy a laterální rotaci tibie. Dojde tedy

k aktivaci podélné klenby bez svalové aktivity.

obrázek 2



PODIATRICKÉ 1/2018

www.podiatrie.cz     31

Plantární fascie

• hraje důležitou roli při přenosu síly

z Achilovy šlachy na předonoží ve stojné 

fázi chůze (Benjamin, 2009; Erdemir et 

al., 2004),

• přenáší váhu ze zadonoží na předonoží, 

kdy pak následuje hladký odval nohy 

nezbytný pro propulzi  (Caravaggi at al., 

2010),

• podporuje mediální části podélné 

klenby při statickém i dynamickém 

zatížení nohy, pak napomáhá tukovému 

polštáři paty v absorbci tlaků na dolní 

končetinu a také pokrývá a chrání 

vnitřní svaly a nervy uložené v plantě  

(Benjamin, 2009; Caravaggi at al., 2010).

Plantární bolest paty je poměrně častý stav, 

který limituje pacienta v jeho každodenních 

aktivitách a tím výrazně zasahuje do kvality 

jeho života. Plantární fasciitida je dege-

nerativní onemocnění plantární fascie vzni-

kající opakovanou traumatizací úponu této 

fascie na patní kost. Příčina vzniku plantární 

fasciitidy je většinou multifaktoriální.

V mnoha případech je výsledkem biomecha-

nického selhání, které způsobuje abnormální 

pronaci, která zvyšuje napětí v centrální části 

plantární fascie. (Bolgla a Malone, 2004; 

Seegenschmiedt et al., 2008; Thomas et al., 

2010; Vařeka a Vařeková, 2009). 

Léčba bolesti paty je však velmi roztříštěná

a nejednotná jak z pohledů lékařů (obvodních 

lékařů, ortopedů, rehabilitačních lékařů) tak

z pohledu fyzioterapeutů. Nejsem si vědoma, 

že by byl vypracován jednotný standard léčby 

v České republice. V zahraničí, zejména ve 

Spojených státech amerických a Austrálii, je 

situace velmi odlišná. Jsou vypracovány 

standardy založené na evidence-based 

medicine a jsou jasně daná doporučení, jak v 

léčbě postupovat. Úspěšná léčba závisí na 

změně faktorů, které vedly k nadměrné zátěži 

plantární fascie. (Bolgla a Malone, 2004; 

Thomas et al., 2010)

Cílem práce bylo zhodnotit vliv komplexní 

fyzioterapie a nenádorové radioterapie na 

klenbu nožní u syndromu plantární fascie. 

Dílčím cílem bylo zhodnotit dynamické

a tlakové parametry chůze u skupiny léčené 

komplexní fyzioterapií a skupiny léčené 

nenádorovou radioterapií v období 6 a 14 

týdnů od počátku terapie.

Vědecká otázka

Existují statisticky významné rozdíly v léčbě 

mezi komplexní fyzioterapií a nenádorovou 

radioterapií v dopadu na nožní klenbu ve 

vybraných parametrech - vertikální složka 

reakční síly a špičkový tlak, ve sledovaném 

období 6 a 14 týdnů od počátku terapie?

Metodika práce  a charakteristika sou-

boru

Do klinického průzkumu bylo zahrnuto 40 

pacientů s diagnostikovanou plantární 

fasciitídou nebo patní ostruhou. Průzkum byl 

rozdělen do dvou časových období. První 

období zahrnovalo počátečních 6 týdnů léčby 

a druhá část období 6 – 14 týdnů od začátku 

terapie. V obou obdobích jsme sledovaly 

stejné parametry a to dynamický parametr 

tzv. vertikální složka reakční síly během stojné 

fáze krokového cyklu (pata – odval), a tlakový 

parametr špičkový tlak.

Skupina A fyzio byla v prvních 6 týdnech 

léčena komplexní fyzioterapií, která zahr-

novala klidový režim, lokální kryoterapii, 

aplikaci kineziotapu, hlubokou transverzální 

masáž, protahování plantární aponeurózy, 

strečink lýtkových svalů se zatíženou dolní 

končetinou a edukaci ohledně vhodného 

režimu a obuvi. Skupina B Rtg v tomto období 

absolvovala nízkodávkovou radioterapii

v onkologické ordinaci. 

Ve druhé části, kterou představovalo období

6 – 14 týdnů od začátku léčby, byla skupina A 

fyzio léčena individuálně terapií Neurac

v zařízení Redcord a skupina B Rtg neobdržela 

léčbu žádnou, vyčkávalo se efektu radio-
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terapie. Sledované parametry byly hodno-

ceny před, v průběhu po 6 týdnech a po 

terapii po 14 týdnech léčby. Pro hodnocení

a popis výsledků bylo použito běžných 

statistických ukazatelů a metod. 

Kritériem pro zařazení do průzkumu byla 

bolest v oblasti spodní části paty, dále bolest, 

která byla provokována prvními ranními 

kroky (tzv. startovací bolest) nebo po delším 

sedu nebo dlouhém stání, dále pacienty 

udávané napětí a tuhost lokalizované na 

mediální části patní kosti v úponu plantární 

fascie. 

Průzkumu se zúčastnilo 40 pacientů, z toho 

15 mužů (37,5%) a 25 žen (62,5%), s prů-

měrným věkem všech pacientů 50,3 ± 11,3 let. 

Průměrná délka trvání bolesti ve spodní části 

paty se pohybovala od 1 měsíce do 2 let,

z toho 42,5 % pacientů mělo bolesti méně než 

6 měsíců, 35 % pacientů udávalo bolestivost

6 – 12 měsíců a bolesti v rozmezí 1 – 2 let 

udávalo 22,5 %.

V délce trvání obtíží byl rozdíl mezi skupinami, 

kdy ve skupině A fyzio byla terapie indikována 

relativně brzy ( 4 měsíce trvání obtíží), ve 

skupině B rtg až po uplynutí doby (průměrně 

11 měsíců), kdy jiná terapie nebyla úspěšná. 

Metoda sběru dat 

Pro zjištění vertikální složky reakční síly 

během stojné fáze krokového cyklu a pro 

zjištění špičkového tlaku na patě bylo použito 

pedobarografické plošiny MOBILEMat model 

ME1 (firma Tekscan, Boston, USA). Tento 

systém se používá na měření tlaku při 

kontaktu chodidla s podložkou během stoje i 

chůze. Používá se na statickou i dynamickou 

analýzu nohou.

Pokračování článku v PL č. 2/2018

Na našem pracovišti se velmi často setká-

váme s případy, kdy při diagnóze zarůstajícího 

nehtu je porušena jedna nebo obě hrany 

nehtové ploténky. Téměř vždy takový stav 

nalézáme u zánětlivých komplikací, kdy 

nehtová ploténka je v různé míře destruo-

vaná v důsledku zánětlivého procesu.

K největšímu poškození dochází na hranách 

přiléhajících ke kožním valům. Nehet zde bývá 

macerovaný, rozbředlý, snadno odstra-

nitelný, mnohdy úplně chybějící. Chybějící či 

jinak deformované nehtové hrany nacházíme 

i bez zánětu po v minulosti prodělaných 

chirurgických zákrocích na nehtovém apa-

rátu.

Rád bych vás v připojené kazuistice seznámil 

s výsledky naší práce při řešení takových 

stavů pomocí Metody Arkady a protézek, 

dočasně nahrazujících chybějící části nehtů.

Protézky – dlahy vyrábíme ze speciálního 

akrylu se stříbrem Arkada přesně podle 

chybějící nehtové části. Velikost a tvar 

připravené protézky musí být takový, aby 

MUDr. Jaroslav Lux, chirurg – podiatr,
Podiatrické centrum Ostrava, www.zarostlynehet.cz

Rekonstrukce chybějících částí nehtů
pomocí Metody Arkady – kazuistiky



www.podiatrie.cz     33

PODIATRICKÉ 1/2018

zapadla pod zbytkové ostré okraje vlastního 

nehtu a tím zamezila dalšímu dráždění 

nehtových valů. Odstraněním příčiny drá-

ždění dochází k rychlému ústupu zánětu ne-

htového valu. S růstem nehtu, podpořeným 

speciálním kolagenovým sérem Arkada, 

zkracujeme postupně i protézku, až docílíme 

růstu  nehtu v jeho fyziologické podobě.

Klient B

Chlapec, 12 let, 4 týdny zarůstající nehet se 

zánětem na levém halluxu, na chirurgické 

ambulanci doporučili ablaci, matka nesou-

hlasí, vyhledala naše pracoviště, provedeno 

ošetření Metodou Arkady pomocí akrylové 

protézky

Stav před zákrokem

 Obnažení poškozené části nehtu

Vložení akrylové protézky

Stav po zákroku

Klient A 

Žena, 69 let, 2 roky problémy se zarůstajícím 

nehtem na pravém halluxu, řešila sama nebo 

s obvodním lékařem, na naše pracoviště 

přichází s recidivou a bolestivostí, provedeno 

ošetření Metodou Arkady s použitím akrylové 

protézky

Stav před zákrokem

Obnažení deformované části
nehtové ploténky

Vložení připravené akrylové protézky

Výsledný stav po zákroku
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Klient C

Muž, 21 let, v průběhu 6 let 4x ablace nehtové 

ploténky levého halluxu, při poslední 

doplněna ještě o plastiku dle Emmereta, 

z chirurgické ambulance, kam přichází pro 

novou recidivu, doporučen na naše pra-

coviště, u nás provedeno ošetření Metodou 

Arkady pomocí akrylové  protézky

Klient D

Stav před zákrokem

Obnažení defektní části 
nehtové ploténky

Aplikace vyrobené akrylové protézky

Stav po ošetření

Muž, 20 let, pro zarůstání nehtu na pravém 

halluxu provedeno 6x vytržení laterální části 

nehtové ploténky včetně 2 plastik a 1x vy-

tržení včetně plastiky i mediální části nehtové 

ploténky, na naše pracoviště přichází pro 

novou recidivu včetně zánětu na laterálním 

kožním valu, u nás provedeno ošetření Me-

todou Arkady za použití akrylové ploténky

Stav před výkonem
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Vložení vyrobených akrylových

protézek místo chybějících částí nehtu

Podle našich zkušeností u zarůstajících ne-

htů, kdy z různých příčin chybějí rozsáhlejší 

části nehtové ploténky a jiné neinvazivní 

metody nelze efektivně použít, je rekon-

strukce nehtů pomocí akrylových protézek za 

použití Metody Arkady mimořádně účinná

a úspěšná.

 Stav po ošetření 
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Klient, 70 let, poslán zdravotní sestrou 

z nemocnice, první návštěva v červnu 2016.

Anamnéza: silně zarostlé nehty s onycho-

mykózou, nehty léčil na doporučení derma-

tologa Batrafenem.

Nejdříve nechtěl o šponách ani slyšet, ale pán 

je veselá kopa, což mě nakoplo a během 

pedikúry jsem se snažila ho přesvědčit. 

Bohužel tyto starší ročníky jsou nedůvěřivé

a musí je dohnat až bolest. Stále nevěřil a ode-

šel domů, ale alespoň mě potěšilo, že se 

objednal za 4 týdny znovu dojíždí na ošetření. 

Při další návštěvě mne žádal, zda bychom 

tedy nezkusili nasadit špony. Neváhala jsem, 

a aby si to nerozmyslel, hned jsem se chopila 

příležitosti. Vždy, když přijde nový klient, 

přemýšlím jakou šponu nasadit, aby měla co 

nejrychlejší vývoj. 

Jelikož měl klient nehet hodně zarostlý, 

nedostala jsem se pořádně do nehtového 

valu a nechtěla jsem ho trápit, zvolila jsem 

plastovou šponu, se kterou jsem začínala - na 

plastové špony nedám nikdy dopustit a vždy 

budou mé „TOP“!

Začali jsme tedy v červnu 2016 a dosud jsme 

na šponách, stále na plastových, nehty se 

nám krásně rovnají. Nechtěla jsem nic 

uspěchat díky napadeným nehtům, ale 

pomalu jdeme do finále.

Klient dojíždí každých 6 týdnů a já měním 

špony dle potřeby.

Na jedné sociální síti jsem četla, že plastové 

špony na tyto nehty nedosáhnou, ale já jsem 

se už několikrát přesvědčila, že to není 

pravda. Proto na ně nedám dopustit.

A zde je příklad, že jakékoliv plastové špony 

jsou skvělé, neopovrhujme jimi. 
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Jaroslava Trzaskaliková, pedikérka, školitelka, Karviná,
www.pedikurajt.websnadno.cz

Kazuistika - plastové špony 
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LDK
 před ošetřením

6. 6. 2016 

po roce

říjen 2017

po ošetření

6. 6. 2016 

PDK
 před ošetřením

6. 6. 2016 

po ošetření

6. 6. 2016 

po roce

říjen 2017
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Pythium oligandrum je mikroorganizmus, který se 

živí pouze plísněmi. Použitá biotechnologie 

eliminuje plísně přímým parazitismem a je 

odborníky považována za nejbezpečnější tech-

nologii dostupnou na současném trhu. Mikro-

organizmus Pythium oligandrum proniká svými 

vlákny do buněk parazita (plísně nebo kvasinky) 

a čerpá z něho pro svoji výživu potřebné látky. Po 

vyčerpání parazita ustává aktivita chytré houby

a společně odrůstá s nehtem (podle věku až 1 rok) 

nebo pokožkou, protože není schopna si obstarat 

živiny z ničeho jiného než z plísní. Pro nohy a nehty 

náchylné k výskytu plísní jsou přípravky z řady 

Biodeur: Biodeur 3x1g, nebo specialista na nehty 

Chytrá houba – Pythie – Biodeur Nail. Použití Chytré 

houby Pythium oligandrum je patentově chráněno

v mnoha zemích a regionech světa.

Kdo ji zastaví?
Plíseň nohou a nehtů je infekce.

Pro členy ČPS zvýhodněná nabídka přímo od výrobce.

Výrobce: Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.

Na vaše otázky rádi odpovíme

na telefonu: 728 814 202

akutní dotazy na infolince: 608 157 744

e-mail: pythium@pythium.cz

informace na: www.chytrahouba.cz.

Výsledky soutěže v PL 1/2018:

Správná odpověď zněla: Pro diabetiky není vhodný produkt Imperial Feet- Krém na kuří oka a mozoly.

Celkem přišlo 11 správných odpovědí, výherkyně paní Kolafová Pavla, Henkenová Tereza a Štruncová Petra 

obdržely dárkové balíčky Imperial Feet poštou. Gratulujeme!

Vyhrává první, třetí a sedmá správná odpověď.

Odpovídat může každý čtenář Podiatrických listů!

Výherci budou kontaktováni e-mailem, mohou se těšit na dárkový balíček od firmy Galderma-

Spirig Czech & Slovak republic. Jejich jména se dozvíte v čísle 2/2018 a na FB ČPS.

Odpovědi zasílejte s označením SOUTĚŽ na e-mail: kopeceli@seznam.cz do 31. 5. 2018. 

Soutěžní otázka

Která mast s obsahem urey a kyseliny salicylové

změkčuje a odstraňuje ztvrdlou kůži?

www.podiatrie.cz     37
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9 let, stav nohou v létě roku 2013

stav na podzim a v zimě, ponožky, zavřené 

boty, denní promazávání nohou

sbírka prostředků  k promazávání

nohou dcery, v kelímku od 

sladidla je nesolené vepřové sádlo, chybí 

krém s kortikoidy od dermatologa

– nic nepomáhalo!

PODIATRICKÉPODIATRICKÉ 1/2018

Dermatitis 
plantaris juvenilis

Eliška Kopecká,
pedikérka, Litomyšl,

www.pedikura.estranky.cz

Kazuistika

V říjnu roku 2015 mne navštívila maminka 

s jedenáctiletou dcerou, které praskala kůže 

na ploskách nohou, odlupovala se, stav byl 

velmi bolestivý a trval léta. Přinesla s sebou 

několik fotografií, jak se stav nohou u dcery 

vyvíjel, potřebovala radu, co dceři je a jak jí 

pomoci. 
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léto roku 2015 po koupání v bazénu, 

dívka chodila v ponožkách, pravidelně 

nohy promazávala

Po prohlédnutí fotografií i plosek nohou jsem 

se rozhodla dceru odeslat na dermatologii do 

Prahy k doc. MUDr. Skořepové. Diagnóza, 

kterou stanovila, zněla: Dermatitis plantaris 

juvenilis. Zjistila jsem, že tato choroba se řadí 

mezi atopické ekzémy.

Paní docentka doporučila chodit v lehkých 

bavlněných ponožkách a mast: Ac. lactici 0,6, 

Urea purae 15,0, Ol.heliannthi 30,0, Cutiliani 

ad 300,0, promazávat 2 x denně.

stav v prosinci 2015, 

pravidelná přístrojová pedikúra, je po 

návštěvě lázní Velké Losiny, které 

pokožku zklidnily, plánuje návštěvu 

sirných lázní

stav nohou v roce 2016, 

relativně klidný stav, bez 

bolestivých prasklin.

foto z léta roku 2014

K pedikérce s dobrou pověstí mnohdy přijdou 

klienti s nejrůznějšími problémy nohou. Není 

vždy v jejích možnostech pomoci sama, ale 

pokud má dobře navázanou mezioborovou 

spolupráci a vzdělává se, ví, kam má svého 

klienta poslat, aby se mu pomoci dostalo. I to 

patří mezi pedikérské dovednosti!
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Nehtová
náhrada

Kubizňáková Lenka,
pedikérka, Praha

Ve chvíli, kdy jsem dostala nabídku napsat 

článek do Podiatrickych listů, bylo mně jasné, 

na jaké téma to bude. Tento problém je velmi 

častý, ale spousta klientů o nehtové náhradě 

vůbec nic netuší. 

Poškození nehtové ploténky může mít 

mnoho příčin. Ve většině případů je způ-

sobeno úrazem nebo poruchami růstu, ale 

také jsem za svoji praxi potkala klienty, kte-

rým po opakovaném chirurgickém strhávání 

nehtu narostl nehet trvale poškozený. Ná-

hradní nehtová ploténka je velice důležitou 

součástí psychické rovnováhy, zejména žen. 

Obzvláště to platí v letních měsících, kdy se 

nosí otevřená obuv. Je velice důležité provést 

protetiku správně a vybrat ten nejvhodnější 

způsob provedení s ohledem na poškození.

K rekonstrukci nehtu si můžeme na našem 

trhu vybrat z kvalitních materiálů. Existuje 

celá řada zbarvení od čiré přes růžovou až po 

opálovou. Pro usnadnění práce a časovou 

nenáročnost je vhodné vybrat 1 fázové gely 

s vysokou viskozitou určené pro nehtovou 

náhradu. Pokud se jedná o velkou část 

nehtové náhrady, vždy vrstvíme postupně. 

Silná vrstva gelu bude klientku pod UV 

lampou pálit a gel nebude řádně polyme-

rizovaný. Můžeme si pomoct 1-2 vrstvami 
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mulu a tím náhradu zpevníme. S použitím 

mulu se nám bude náhrada i lépe upravovat 

před samotným vytvrzením. Opticky máme 

vytvořit přirozený nehet, který odrůstá. 

Vytvořením náhrady předcházíme deformaci 

nehtového lůžka a stabilizaci zbytku vlastního 

nehtu. Náhradu doporučuji provést co 

nejkratší, aby nedocházelo k traumatu 

v uzavřené obuvi.

Jedna z mých klientek přišla o část nehtu 

úrazem. Při prvním sezení, když byl celý prst

i nehet bez bolesti a dalo se na něm pracovat, 

jsem velice opatrně zbytek nehtu, který 

neležel na lůžku, obrousila. Nezbytné je 

šetrně a důkladně odstranit odlupující části 

nehtu a zbylý nehet pečlivě vyčistit a od-

mastit. Chybějící část nehtu jsem nastavila 

speciálním antimykotickým gelem, který 

nahrazuje nehet vlastní. Jelikož se v tomto 

případě jednalo o velikou část nehtu, bylo 

zapotřebí použití mulu a důkladně po 

vrstvách každou vrstvu zvlášť vytvrdit v UV 

lampě. Po posledním vytvrzení jsem setřela 

výpotek a náhradu pečlivě doladila, aby nehet 

vypadal přirozeně. Klientka si může náhradu 

lakovat jak je libo. Též byla poučena, že příliš 

těsná obuv není vhodná kvůli neustálému 

tlaku na náhradu. Bylo také doporučeno 

každodenní ošetření antimykotickým pro-

středkem jako prevenci před napadením 

plísní.
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Kdy má pedikérka odeslat

klienta k lékaři?
Bc. Eva Ptáčková, pedikérka, 

České Velenice

Pedikérská praxe není jen o zkrácení nehtů

a odstranění ztvrdlé kůže na patách, ale také

o předběžné diagnostice nastávajícího nebo 

stávajícího onemocnění nohou. V některých 

případech jsme nuceny doporučit klientovi 

návštěvu specializovaného pracoviště, jako je 

dermatologie, diabetologie, ortopedie či 

chirurgie. Pedikérka je v mnoha případech 

první, kdo odhalí někdy i závažné one-

mocnění.

Proto vzdělávání je nedílnou součástí správně 

vykonané práce. Bez rozšířených znalostí 

v oboru pedikúra, kterých se nám dostane na 

seminářích a školeních, nejsme v mnoha 

případech schopny rozeznat nastávající 

onemocnění a hlavně zvládnout následné 

ošetření. Toto může vést i k nevratnému 

poškození klienta.

Některá ošetření v našich salonech nesmíme 

vykonávat, pokud nemáme zdravotní vzdě-

lání, další kvalifikaci a podmínky, stanovené 

zákonem. Jistě jste se i vy setkaly s některým 

z níže uvedených příkladů. Pokud se samy 

dostaneme do situace, kdy si nejsme jisty 

vhodným řešením, není zde místo hrát si na 

hrdiny a je v naprostém pořádku odeslat 

klienta ke specialistovi.

Vždy je důležité znát zdravotní stav klienta, 

medikaci, nemoci. Proto je vhodné vést 

klientskou kartu. V dnešní době je velmi 

mnoho diabetiků a lidí s různými nemocemi, 

alergiemi a léky na ředění krve. Některé 

defekty v salonu pedikúry ošetřit nesmíme. 

Týká se to primárně otevřených ran, trau-

matu a silných plísňových nebo hnisavých 

projevů na kůži. 

Již dnes spolupracuje mnoho pedikérek nejen 

s kožním lékařem, ale i chirurgem a hlavně 

diabetologem. Pro mnoho klientů seniorů je 

pedikérka právě tím prvním člověkem, který si 

uvědomí závažnost stavu, objeví problém 

nebo riziko jeho vzniku.

Uvedeme si zde pár příkladů, které se bez 

lékařské péče neobejdou.

Jedním z takových defektů jsou abscesy. Jsou 

to ohraničené hnisavé záněty infekčního 

původu, způsobené bakteriemi (stafylokoky, 

streptokoky, pneumokoky, pseudomoná-

dami, atd.), často se jedná o smíšenou infekci 

vyvolanou více mikroorganismy, které způ-

sobují zkapalnění postižené tkáně. Tento 

zánětlivý proces vyléčí pouze lékař jím 

určenou medikací. 

Verruca plantaris, plantární bradavice může-

me najít na ploskách chodidel, především na 

patě a bříšku chodidla, tedy v místech, kde je 
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na nohu kladen největší tlak při chůzi. Někdy 

se okolo výrůstku udělá tvrdý prstenec 

podobný mozolu. Uvnitř bradavice mohou 

být viditelné drobné tmavé tečky, které 

představují petéchie (drobná vlásečnicová 

krvácení). Je to často bolestivé onemocnění, 

které se dá léčit některými přípravky běžně 

dostupnými ve většině našich salónů (pokud 

je verruca v rozmezí pár milimetrů), ale 

v některých případech, pokud se jedná o silný 

výsev, nebo již zanedbaný velký útvar na kůži, 

je nutná chirurgická extirpace. Zde musíme 

klienta odeslat vždy ke specialistovi. 

Plísňové onemocnění nesmíme podceňovat. 

Může být bolestivé a způsobit trvalé poš-

kození nehtů. Někdy může vést k jiným 

závažným infekcím, pokud je imunitní systém 

potlačen léky (imunosupresivy), diabetem 

nebo jinými příčinami. Relativně malé pora-

nění nohy včetně onychomykózy, může vést 

k vážným komplikacím.

PODIATRICKÉ 1/2018
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Při domácí péči se mnohdy setkáme také

s dekubity. Vznikají v důsledku dlouho-

dobého působení tlaku na dané místo. 

V našem případě většinou na patě. Tyto 

defekty jsou označovány i jako proleženiny, 

tlakové léze nebo tlakové vředy. Dekubity 

nejčastěji vznikají v oblastech, kde kůže 

pokrývá povrch kosti a snáze tak dochází

k útlaku. U těchto většinou ležících klientů 

musí pečovatelka nebo rodina postiženého 

v co nejkratší době vyhledat lékaře, který 

předepíše antidekubitární podložku, molita-

novou podložku, nebo jiné odlehčení a zahájí 

speciální léčbu. Dekubity vznikají velmi 

rychle, v rozmezí 1 – 6 hod. Proto je důležité 

včasné odeslání k lékaři a zahájení léčby.

Dalším neméně závažným problémem jsou 

různé otoky prstů a nohou. Změna barvy kůže 

nebo bolesti planty a paty. 

Oteklé prsty nebo jiné otoky jsou většinou 

spojovány s poruchou lymfatického odtoku 

z dané tkáně. Přebytečná míza se hromadí 

v mezibuněčném prostoru. Toto onemocnění 

může být zapříčiněno artritidou drobných 

kloubů, neléčenou boreliózou, ale i oslabe-

ním funkce ledvin nebo jater. Většinou zde 

hovoříme o dlouhodobých problémech. 

Otoky po zatížení, či v těhotenství, samy 

odezní.

Zánětlivým postižením je i zarůstající nehet 

(Unguis incarnatus). Konzervativní metodou 

léčby a edukací klienta jsme schopni i v našich 

salonech dělat malé zázraky. Ale v některých 

případech, kde klientova diagnóza (většinou 

diabetes) nedovoluje zásah pedikérky, je 
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nutné klienta odeslat k lékaři. Chirurgická 

ablace je poslední řešení. Někdy bohužel 

nevyhnutelná.

Do této kategorie samozřejmě patří různé 

patologické procesy, kde je postižena 

samotná nehtová ploténka, nehtové lůžko 

nebo nehtový val. Musíme brát v úvahu i vznik 

závažných chorob, jako jsou fibromy, cysty, 

spinocelulární karcinomy, maligní melanomy 

a další. Můžeme na kůži objevit pro nás 

neznámý útvar, změnu barvy kůže, pnutí, 

změnu teploty. A to je vždy signál odeslat 

klienta do péče lékaře.

Můžeme klienta poučit o základních pra-

vidlech péče o nohy. Dodržování denní 

hygieny, správné osušení nohou a mezi-

prstních prostor po koupeli. Vmasírování 

správného krému do pokožky nohou (vhodné 

doporučit dle typu pokožky). Neméně dů-

ležité je správné zastřižení nehtů, pravidelné 

docházení na pedikúru, dezinfekce obuvi

a denní výměna ponožek. Na různých orto-

pedických problémech nohou se podepisuje

i nevhodná obuv, nadměrná hmotnost klien-

ta, ale i povolání s větší zátěží na pohybový 

aparát. 
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Zarastajúci
necht

Veronika Balázsyová, Košice,
profesionálna odborná pedikúra od roku 2013

Klient pani Tatiana, 58 rokov, stretli sme sa 

celkom za milých okolností, kedy sa roz-

hodovala stať sa pedikérkou a absolvovať 

kurz, po chvíľke rozhovoru sa priznala, že už 

vyše roka ju trápi bolesť palca, zarastený 

necht a nevie si s tým rady. Hovorila aj o tom, 

že hľadala už odbornú pomoc, kedy pri 

ošetrení jej pedikérka povedala, aby si 

“prestrihla necht v polovici, že on sa roztiahne 

sám”. Poprosila som ju, aby mi to ukázala, 

bola prekvapená, ostýchavá a zároveň videla 

som na nej, že je jej to veľmi nepríjemné. 

Palec už zabandážovaný, skutočne v akútnom 

stave, silný zápal v oblasti paronychia, hnis

a zápach. Ostala som v nemom úžase, kedy 

vlastne moja klientka bola ešte schopná 

chodiť v kotníkových topánkach na 8 cm 

opätkoch, nakoľko bol koniec marca.

Najprv sme nastavili liečbu, pravidelný kúpeľ 

v harmančeku, vynikajúci pri hnisavom zá-

pale a antibiotikovú masť, snažila som sa 

klientke doporučit pokiaľ je to možné, 

postihnuté miesto aj počas dňa ošetriť

a prelepiť náplasťou, aby nedochádzalo

k treniu a šíreniu infekcií. Spolupráca klienta

s pedikérom je viac ako nevyhnutná a musím 

potvrdiť, že pani každý týždeň absolvovala 

kontroly a tak pri ošetrení som mala možnosť 

sa postupným obrúsením 

frézkou, či skalpelom, 

postihnuté miesto úplne 

otvoriť, vyčistiť, hlboko až 

k zárastu, aplikovala som 

tamponádu. Myslím si, že 

bez orthonyxie (špono-

vania) to už dnes v pedi-

kérskej praxi nejde, aby 

sme necht dostali do 

pôvodného tvaru a nech-

tových valov pri správnom 

raste, v tomto prípade 

som použila jednu z me-

tód, ktoré využívam a to 

celoplošnú šponu a výsle-

dok po piatich mesiacoch 

bol viac ako ukážkový a na 

záver čo viac dodať, spo-

kojnosť na oboch stra-

nách.

Prípadová štúdia
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"VNÍMEJTE SVÁ CHODIDLA”

Mgr. Ondřej Lunga, MOVE LAB INSTITUTE s.r.o., Praha,
www.movelabinstitute.cz

Protože jsou naše plosky jediným spojením se 

zemí při chůzi, hrají klíčovou úlohu ve 

způsobu, jakým naše tělo kontroluje každý 

pohyb ve vzpřímené poloze a reaguje na něj.

S 26 kostmi, 33 klouby, 19 svaly a 107 vazy je 

lidská noha komplexní a fascinující biome-

chanickou strukturou. Funkční význam nohy 

každopádně nekončí u pronace a supinace.

S tisíci receptory na plosce je noha také 

strukturou bohatou na propriocepci obsa-

hující tisíce malých nervů citlivých na každý 

pohyb, který provádíme. Naše schopnost 

chodit, běhat nebo skákat vzniká stimulací 

těchto malých nervů na plosce nohy. Ploska 

tak reaguje na jakýkoliv pohyb v uzavřeném 

kinematickém řetězci a vlastně jej i předvídá.

Důležitou skutečností týkající se nohy, je její 

hluboké propojení se stabilitou jádra našeho 

těla. V kinantropologii často používáme 

spojení „proximální stabilita pro distální 

mobilitu“. Ve vztahu k chůzi, skákání, běhání, 

kopání atd. to znamená, že naše jádro (často 

považované za energetickou továrnu) musí 

být stabilní (silné), aby mohlo adekvátně 

přenášet síly. Máme dva hlavní systémy 

propojující funkci nohy a jádra těla: 1. koakti-

vační pohybové vzory, 2. fasciální integraci.

I ta nejminimalističtější „bosonohá“ obuv 

ochuzuje do určité míry receptory na plosce 

nohy. Jaký to má vliv na funkci nohy?

Jakékoliv zablokování nebo zastření impulsů 

jdoucích k malým nervům nohy způsobí 

zpomalené vedení v čase a větší spoléhání se 

na velké nervy v kotníku a dolní části 

nohy. Přestože tato nenápadná změna ve 

vnímání propriocepce neznamená, že by-

chom přímo padali, ovlivní i tak negativně 

způsob, jímž naše nohy kontrolují pohyb

a reagují na požadavky našeho organismu. To 

se projeví obzvláště ve schopnosti absor-

bovat dopadové síly během pohybu.

Od pohyblivého příjemce po pevnou páku

Kromě bohatství propriocepce se vyznačuje 

ploska důvtipnou biomechanikou umožňující 

SILNÍ 
NABOSO
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noze přijímat a vydávat síly během každého 

kroku.

Ploska se často popisuje jako pohyblivý 

příjemce sil a zároveň jako pevná páka. Ploska 

je schopna nejenom se adaptovat na nerovný 

terén (představte si vysokohorskou turis-

tiku), ale zároveň je schopna vygenerovat 

elastickou sílu odpovídající osminásobku naší 

tělesné váhy.

Kloub, který umožňuje vypustit tuto elas-

tickou energii a zároveň funkční přenos mezi 

nohou a zbytkem těla, se jmenuje subtalární 

kloub neboli STK.

Jako jeden ze dvou kloubů zadní části nohy se 

skládá STK ze dvou kostí – horního talu (kost 

hlezenní) a dolního calcaneu (kost patní).

Při pohybech zahrnujících inverzi a everzi 

stabilita tohoto kloubu rozhoduje o tom, jak 

přenášíme síly a potenciální energii během 

došlapu na patu a v odrazové fázi. Abyste plně 

ocenili pohyblivost a integraci nohy, potře-

bujete prožít pohyb v STK. Začněte tak, že si 

stoupnete s nohama rozkročenýma na šíři 

ramen. Rolujte nohu na její zevní stranu tak, 

že se zvětší vnitřní (podélná) klenba. Tomuto 

pohybu se říká inverze v STK. Inverzní 

postavení STK se pojí s pevnou, stabilní a zam-

čenou nohou. Tato poloha STK je vítána ve 

chvíli, kdy vypouštíme energii a zrychlujeme.

INVERZE v STK odpovídá pevné, stabilní

a zamčené noze.

Nyní rolujte nohou na její vnitřní stranu tak, 

aby se oploštila vnitřní (podélná) klenba 

nožní. Této pozici se říká everze v STK. Everze 

STK se pojí s pohyblivou, nestabilní a odem-

čenou nohou. Je to pozice nohy, ve které 

přijímáme energii nebo brzdíme. Vraťte se do 

výchozí pozice a zvedněte paty tak, že se 

opíráte o základní klouby nohy. V této pozici je 

STK opět invertován a uzamčený a vydává 

energii. Odpovídá to pozici, kdy se z nohy 

odrážíme nebo skáčeme. Schopnost vyzved-

nout STK do inverze je zásadní pro co možná 

nejlepší výdej energie.

Vraťte se zpět na paty a udělejte dřep. Na 

konci dřepu jsou vaše STK v everzním 

postavení, což znamená, že jsou odemčené

a přijímají energii. Ačkoli jej třeba nejsme 

schopni pozorovat, tento pohyb je nezbytný 

pro správné vykonání dřepu a přenos 

energie.

EVERZE v STK odpovídá pohyblivé, nesta-

bilní a odemčené noze.

PROŽIJTE PROPOJENÍ KLOUBŮ

Když se znovu postavíte, začněte pohybovat 

nohama do inverze a everze a pozorujte, jak 

na tento pohyb reagují kolena, kyčle a pánev. 

Když se pohybujete v STK, cítíte, jak se vaše 

kolena a kyčle stáčejí dovnitř a ven Tyto rotace 

postupují od plosek nahoru do dolních 

končetin a říká se jim kloubní propojení (joint 

coupling).

EVERZE STK je spojena s vnitřní rotací kole-

na a kyčle a odpovídá nabírání energie.

INVERZE STK je spojena se zevní rotací ko-

lena a kyčle a odpovídá vydávání energie.

Právě toto kloubní propojení během došlapu 

umožňuje dopadovým silám a potenciální 

energii cestovat tělem nahoru. Přestože se 

soustředíme při těchto rotacích na kyčelní 

klouby, ve skutečnosti putují dál trupem

a hrudní páteří tak, že se z chůze stává jeden 

integrovaný pohyb od nohy až po hlavu.

TYP NOHY A FUNKCE

Když se pohybujeme během dne, naše nohy 

neustále oscilují mezi inverzí a everzí. V pří-

padě, že se nepohybujeme, ideální postavení 

v STK kloubu je tzv. neutrální. Když popisuji 

STK, často používám příměru s houpačkou, 

na jejímž jednom konci je inverze a na 

druhém je everze, prostřední polohu nazý-

vám neutrální.

Tato vybalancovaná neutrální poloha je 

nejlepší pro nohu, tehdy je relaxovaná. 

Jakákoli odchylka od této neutrální pozice 

znamená kompenzační pohybové vzory a ne-

dokonalý pohyb. Odchylky od neutrální 
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pozice se také projeví u rozdílných typů 

nohou.

ÚVOD DO TYPOLOGIE NOHY

Protože základní postavení naší nohy 

předurčuje do značné míry další funkce, je 

důležité znát různé typy nohou. Pokud jde

o typy nohou, mnozí z nás už znají pojmy jako 

vysoký nárt nebo plochá noha. Mnohé 

prodejny obuvi dnes nabízí zátěžové testy pro 

diagnostiku typu nohy. Přestože jde o dobře 

míněné pokusy pomoci klientům vybrat si 

adekvátní obuv, na trhu stále panuje zmatek a 

lidé jsou ovlivněni mnoha dezinformacemi. 

Na trhu panuje silný tlak k používání vložek

a bot s „kontrolou“ pohybu. Zákazníci jsou 

vedeni k přesvědčení, že noha je sama od 

sebe slabá a potřebuje podpůrné prostředky. 

Nemůžeme být dál od pravdy, bohužel!

JAKÝ JE VÁŠ TYP NOHY?

Abyste určili své postavení v STK, potřebujete 

buďto partnera nebo možnost vyfotit své 

nohy zezadu. Postavte se nohama na šířku 

ramen, tak aby vaše prstce a paty byly v jedné 

linii, pak vyfoťte zezadu své paty v místě, kde 

se upíná Achillova šlacha na patní kost. 

Ujistěte se, že děláte fotografii paralelně se 

zemí a přesně ve výšce pat.

NEUTRÁLNÍ TYP NOHY

Když je úpon vaší Achillovy šlachy rovný, 

nepozorujete žádnou konkavitu na vnitřní ani 

zevní straně paty, pak můžete považovat 

postavení svého STK za neutrální. Tento typ 

nohy je ideální pro vstřebávání a zpětné 

vydávání dopadových sil, stejně jako pro 

přechod mezi funkcí mobilního přijímače sil

a pevné páky. Pro zabezpečení optimální 

funkce neutrálního typu nohy je zapotřebí 

denní relaxace nohou a posilování funkce 

nohy.

NOHA V INVERZNÍM POSTAVENÍ

Pakliže je vaše Achillova šlacha při svém 

úponu stočená k vnitřní straně nohy nebo 

vidíte konkavitu při vnitřní straně paty, potom 

je postavení vašeho STK inverzní. Noha

v inverzním postavení je už svým typem 

funkčně rigidnější, než ostatní typy nohou. 

Znamená to, že pokud vzniká potřeba 

vstřebat dopadové síly nebo je nutné 

přizpůsobit se nerovnému terénu, noha

v inverzním postavení nemusí být schopna 

dostát těmto nárokům. A výsledek? Zvýšené 

riziko zranění spojených s dopadem včetně 

únavových zlomenin nebo zánětů Achillovy 

šlachy. Vzhledem k rigiditě nohy v inverzním 

postavení je každodenní mobilizace nohy 

klíčem k optimální funkci.

NOHA V EVERZNÍM POSTAVENÍ

Poslední typ je noha v everzním postavení

v STK. U tohoto typu nohy je Achillova šlacha 

stočená směrem k zevní straně paty a zároveň 

najdeme konkavitu na zevní straně pa-

ty. Funkčně je tento typ nohy opačný oproti 

noze v inverzním postavení. Everzní posta-

vení v STK je synonymem rozvolněné nohy, 

noha v everzním postavení je nestabilní, 

vyznačuje se flexibilitou a je pro ni nesnadné 

stát se pevnou převodní pákou nebo 

uvolňovat potenciální energii. Schopnost 

rychle odemknout a zamknout nohu je 

zásadní při velké zátěži – obzvlášť při sportu 

nebo jakémkoli pohybu vyžadujícím rychlou 

akceleraci nebo rychlou změnu směru. Lidé

s nohou v everzním postavení jsou typicky 

vystaveni většímu riziku difúzních bolestí 

nohy, bolestí kolen a bederní páteře. Pro tuto 

nestabilitu si tento typ nohy nejčastěji 

spojujeme s používáním ortopedických 

vložek. Vzhledem k nestabilitě nohy v ever-

zním postavení je každodenní posilování 

klíčem k udržení optimální funkce.

Závěrem? Jak jsme zmínili v podtitulku článku 

- cesta k optimálním pohybovým vzorům 

vede přes zdánlivě jednoduchou věc - 

vnímejte více a lépe svá chodidla. Tělo vám 

pak poděkuje a bude dobře fungovat. A na 

tuto část se podíváme v příštím díle, který 

bude zaměřen na to, jakým způsobem vnímá 

noha dopadové síly a jakým způsobem zlepšit 

efektivitu funkce chodidla.



16. – 17. 3. 2018 – III. Mezinárodní 

konference Analýza pohybu

Odborné přednášky, ve kterých budou 

prezentovány především výsledky 

výzkumných a vývojových aktivit v této 

oblasti + workshop

Praha 4 – Krč, jednací sál penzionu U Labutě, 

Thomayerova 3/751,

e-mail: vaskova@prozdravenohy.cz

16. – 17. 3. 2018 – 23. Kubátovy dny

Praha 2, Sokolská 31, Lékařský dům,

e-mail: petr.krawczyk@seznam.cz, 15 bodů

23. 3. – 24. 3. 2018 – Reedukace 

kineziologie chůze za použití ortoptiky 

konceptu Vasyli Medical

Reha-Praktik, Šmilovského 640, 340 22 Nýrsko, 

Bc. Veronika Homolková, Mgr. Pavla Rybová, 

www.medfeet.cz, tel. 605424603,

e-mail:homolkova.veronika@reha-praktik.cz,

14 bodů

30. 3. 2018 - Produktové školení 

ProntoMan® (Ostrava)

Teoretická průprava, praktické ukázky

a samostatné provádění ošetření přípravky 

ProntoMan®. 

Podiatrické centrum Medicia, Daliborova 

421/15, Ostrava, www.podoland.cz, 6 bodů

14. 4. 2018 – Technická úprava 

podiatrických vložek

Hradec Králové, Foerstrova 1656, 

www.medsport.cz, 8 bodů

14. 4. 2018 - Zarůstající nehty v pedikúře

Teorie, praxe na modelech – tamponáž, Sulci 

protektor, tejpování nehtového valu, 

Podofix, BS Classic, BS Quick, BS spony 

s magnetem, Podostripe

Litomyšl, Pedikúra, Havlíčkova 430, mail: 

kopeceli@seznam.cz, 9 bodů

14. – 15. 4. 2018 - Podiatrie

– fyzioterapie nohy (Podiatrická práce

z pohledu fyzioterapeuta)

Regenerační studio Dajal, Vyšehradská 43, 

Praha 2, www.medfeet.cz, 20 bodů

15. 4. 2018 - Podiatrické minimum - 

vyšetření na podoskopu a systémem 

PodoCam

Hradec Králové, Foerstrova 1656, 

www.medsport.cz, 8 bodů

23. 4. 2018 – Školení Prontoman

Pedikúra Výmolová Jana, Tyršova 195, 742 58 

Příbor (zdravotní středisko), 6 bodů

27. 4. 2018 - Produktové školení 

ProntoMan® (Ostrava) 

Teoretická průprava, praktické ukázky

a samostatné provádění ošetření přípravky 

ProntoMan®.                          

Podiatrické centrum Medicia, Daliborova 

421/15, Ostrava, www.podoland.cz, 6 bodů

28. 4. 2018 – Kurz práce s BS šponami

Práce na stočených nehtech, dětské nehty 

apod. Špony BS Quick, BS Classic, Bs 

s magnetem šíře 3 a 4 mm. 

Pedikúra Jitka, Katusice u Mladé Boleslavi,

e-mail: kopeceli@seznam.cz, 8 bodů

5. 5. 2018 – Kurz práce s BS šponami

Práce na stočených nehtech, dětské nehty 

apod. Špony BS Quick, BS Classic, Bs 

s magnetem šíře 3 a 4 mm.

„Salonek Ve věžáku", Dvořákova 704/6, 360 17 

Karlovy Vary, e-mail: kopeceli@seznam.cz, 8 

bodů

12. 5. 2018 - Praktická podiatrie se 

systémem VASYLI Medical aneb, jak 

snadno vyrobit individuální stélky

Divadlo Dobeška, Jasná I. 1181/6, Praha 4, 

www.medfeet.cz, 7 bodů

AKCE A KURZY ČPS



více na www.podiatrie.cz a FB ČPS

14. 5. 2018 - Školení Prontoman

Pedikúra Výmolová Jana, Tyršova 195, 742 58 

Příbor (zdravotní středisko), 6 bodů

18. 5. 2018 - Produktové školení 

ProntoMan® (Ostrava)

Teoretická průprava, praktické ukázky

a samostatné provádění ošetření přípravky 

ProntoMan®.

Podiatrické centrum Medicia, Daliborova 

421/15, Ostrava, www.podoland.cz, 6 bodů

25. 5. 2018 - 17. sjezd České podiatrické 

společnosti z. s.

Volby do řídících orgánů, odborný blok 

přednášek

Velichovky, Hotel K-Triumf,

e-mail: podiatrie@seznam.cz, www.podiatrie.cz

25. - 27. 5. 2018 - Relax víkend ČPS

Přátelské posezení, odpočinek, zábava, 

návštěva Nového Města nad Metují

a nádherného údolí Peklo s občerstvením, 

odborná přednáška.

Velichovky, hotel K-Triumf,

e-mail: huskovah@seznam.cz

16. 6. 2018 - Praktický workshop

FUNKČNÍ NOHA

Praktický workshop o pochopení a procítění 

správné funkce nohou /především chodidla/ 

a jejich správné využití při chůzi, běhu,

v běžném životě i sportu.

MOVE LAB, Stroupežnického 21, Praha 5, 

http://tptherapy.cz/master-trainer,

e-mail: lunga@seznam.cz, 9 bodů

22. 6. 2018 -  Produktové školení 

ProntoMan® (Ostrava)

Teoretická průprava, praktické ukázky

a samostatné provádění ošetření přípravky 

ProntoMan®.

Podiatrické centrum Medicia, Daliborova 

421/15, Ostrava, www.podoland.cz, 6 bodů

8. – 9. 9. 2018 – Barefoot Reha Specialist – 

intenzivní kurz

Školení se zaměřuje na tyto oblasti:

Sladění pohybu od nohy po jádro skrze 

"malou nohu". Úvod do funkční anatomie

a biomechaniky chodidla a kotníků. 

Diagnostika chodidla v otevřeném

a uzavřeném řetězci. Funkce chodidla přes 

fasciální linie a tensegritu Biomechanické 

vlivy, ovlivňující reflexivní stabilizaci chodidla 

Testování chodidla v otevřených

i uzavřených řetězcích

MOVE LAB, Stroupežnického 21, Praha 5,

e-mail: lunga@seznam.cz, 19 bodů

11. – 13. 6. 2020 - MEDsport sympozium 

Hradec Králové

Hradec Králové, hotel Tereziánský dvůr, 

www.medsport.cz
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