




Vážení čtenáři a příznivci Podiatrických listů,

další rok je prakticky za námi a s ním hodně práce dokončené

a hodně nedodělané. Přemýšlím nad novoročním předsevzetím, 

které mnozí ctí a nezapomenou si stanovit každý rok nový cíl. 

Roky jsem tvrdila, že nemá smysl, protože se stejně málokomu 

podaří dosáhnout stanovené mety. Ale ve skutečnosti to bude 

jinak. Někomu stačí menší přání a pak ho lépe splní, jiný si 

stanoví příliš vysoký cíl, kterého nelze dosáhnout. Chtěla bych 

najít něco uprostřed – dosažitelné, ale ne příliš malé. Jen tak 

můžeme popojít v příštím roce zase o kousek dopředu v rozvoji 

oboru, v rozvoji České podiatrické společnosti.

Čeká nás volební sjezd. Přeji naší společnosti, aby účast členů 

byla hojná. Zvolené místo je skutečně dostačující pro nápor 

členské základny, toužící zvolit si nové vedení, které je povede 

vzhůru ke hvězdám.

K tomu potřebujeme také kandidáty do řídících orgánů, ochotné 

obětovat svůj čas, energii, věnovat část svých znalostí a doved-

ností ve prospěch své České podiatrické společnosti.

Práce je mnoho, ale domnívám se, že cestu již máme, je potřeba 

po ní jít.

Zkuste se zamyslet během svátečního klidu Vánoc nad svým 

novoročním předsevzetím. Třeba právě vy máte schopnosti, 

které mohou ostatním přinést užitek. A možná právě proto 

přijedete na sjezd, možná budete mezi kandidáty do řídící nebo 

dozorčí rady. 

Přeji vám všem klidné, spokojené Vánoce uprostřed rodiny

a přátel. Do Nového roku 2018 vykročte pravou nohou, aby vás 

provázelo štěstí a pocit smysluplnosti v každém konání. Ať i váš 

osobní život je radostný a spokojený.

Eliška Kopecká
šéfredaktor

PODIATRICKÉ 3/2017

www.podiatrie.cz     3

P O D I A T R I C K É

VYDÁVÁ

Česká podiatrická společnost z. s.

IČO: 26541327

ŠÉFREDAKTOR

Eliška Kopecká

ADRESA REDAKCE

Česká podiatrická společnost z. s.

U Vršovického nádraží 14

101 00 Praha 10

e-mail: podiatrie@seznam.cz

tel.: 602 182 323

REDAKČNÍ RADA

MUDr. Miroslav Havrda

MUDr. Jaroslav Lux

Pavla Chadrabová

TISK

Cena: 89 Kč

Pro členy ČPS zdarma

Vychází 2–3x ročně

EVIDENČNÍ ČÍSLO

PODIATRICKÝCH LISTŮ

MK ČR E 14206

ISSN 2336-7725

www.regrafika.cz

CENÍK INZERCE:

Coneta s. r. o.

Dotykačka s. r. o.

Podartis s. r. o.

Zdravé nohy s. r. o.

FLORETT GmbH

Kooperativa pojišťovna a. s.

European Beauty Distribution a. s.

Hevea Redcos sdružení

Obálka: formát A5 

Vnitřek: formát A5

formát A6

10 000 Kč

5 000 Kč

2 500 Kč

Redakční uzávěrka čísla 1/2018

15. 3. 2018

INZERCE 3/2017



3/2017

Česká podiatrická společnost je platným 

členem FIP-IFP a všichni členové se auto-

maticky bez jakéhokoli dalšího příspěvku 

stávají rovněž členy. Federace oslavila 70. vý-

ročí od vzniku a jako milník zvolila nové logo.  

Toto logo bude zasílat pouze platným členům 

na jejich vyžádání.

Pravidelně v rubrice NOVINKY na www.podia-

trie.cz sledujte nově , kde vás 

budu informovat o činnosti nejen ECP, ale

i FIP-IFP.

newsletter
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Pro všechny členy, kteří hodlají uplatnit slevu 

na vstupném v rámci zahraničních veletrhů, 

sděluji, že mají možnost mě písemně požádat 

o zahraniční profesní průkaz, který po 

předložení u pokladny opravňuje držitele 

PODIATRICKÉ

blíží se k
onec roku

 2017

a já bych
 se chtěl

a s vámi podělit

o pár inf
ormací, které

 považuji

za velmi důležité
.

Milí členov
é,

MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS
Lékařské podiatrické centrum Praha

www.ortopediesouckova.com

ke slevě na vstupném (podiatrie@seznam.cz). 

Nárok mají pouze aktivní členové, tj. ti, kteří 

mají řádně uhrazen členský příspěvek na 

příslušný rok.

Všichni, kdo již máte průkazku člena České 

podiatrické společnosti zaplněnou platnými 

známkami, máte možnost požádat o vydání 

nové kartičky.

Platný průkaz člena vám umožňuje získat 

výhody členství nejen v rámci společnosti - 

slevy na akce certifikované společností činí

20 %, zdarma vstup na sjezd, zdarma časopis 

PL 3x ročně, slevu na workshopy, relax, 

zdarma vstupenky na veletrhy v Letňanech. 

Dále, pokud se prokážete platným průkazem, 

máte možnost získat slevy od spolu-

pracujících firem na zboží, na jejich akce a kur-

zy nebo i podporu formou přípravků pro 

prezentaci výrobků v rámci vašich aktivit 

(přednáška, sympozia).

Členský příspěvek na rok 2018 ve výši 1000 Kč 

slovy jeden tisíc korun českých 

.

 K úhradě použijte poštovní poukázku typu A, 

která je přílohou čísla 3/2017  časopisu 

Podiatrické listy. Nezapomeňte vyplnit 

variabilní symbol, kterým je vaše členské 

číslo, do zprávy pro příjemce musíte uvést 

svoje příjmení a jméno bez diakritiky – např.  

Jana Polackova. Platby bez členského čísla 

nebo jména a příjmení nejsou rozlišitelné.

začněte 

uhrazovat nejdříve od 1. 1. 2018 a nej-

později do 28. 2. příslušného kalendář-

ního roku

Informace k platbě členského

příspěvku na rok 2018
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 Členský příspěvek na rok 2018 můžete rovněž 

uhradit bezhotovostně prostřednictvím 

bankovního převodu ve prospěch účtu: 

, variabilní symbol = vaše 

členské číslo, do zprávy pro příjemce opět 

uveďte příjmení a jméno bez diakritiky.

Platí-li členský příspěvek za vás zaměst-

navatel nebo třetí osoba, požádejte, aby do 

zprávy pro příjemce uvedl vaše příjmení

a jméno i členské číslo, abychom mohli vaši 

platbu správně přiřadit.

Informace k platbě pro naše členy ze 

Slovenska: členský poplatek na rok 2018 ve 

výši 1000,- Kč uhraďte na účet Raiffeisen 

bank, pobočka Praha 4, SWIFT: RZBCCZPP, 

IBAN: CZ1455000000001011043959, majitel 

účtu: Česká podiatrická společnost, U Vršo-

vického nádraží 14, 101 00 Praha 10 – 

Vršovice.

 101 

104 39 59/5500

Potvrzení o uhrazení členského příspěvku 

bude zasíláno pouze na písemné vyžádání.

V příštím roce se bude 25. 5. 2018 poprvé 

konat volební sjezd České podiatrické 

společnosti z. s. s následným relaxačním 

pobytem v nádherném prostředí  hotelu

K.-Triumf Velichovky.

Včas si termín poznamenejte do diáře.

Pokud někdo z členů bude mít zájem se 

ubytovat v předvečer konání sjezdu, tj.

24. 5. 2018, provede závaznou objednávku

e-mailem na kamila.ripova@k-triumf.cz

s označením SJEZD ČPS – UBYTOVANI, a to 

nejpozději do 30. 4. 2018.

Cena za ubytování a jednu noc se slevou činí:

Informace, která je pro všechny členy

v životě společnosti důležitá.  

Rezervace ubytování na sjezd

Na všechny se již nesmírně těším. 

1090,- Kč

1690,- Kč

2300,- Kč

Jednolůžkový pokoj po slevě: 

Dvoulůžkový pokoj po slevě: 

Apartmán:

Mám ráda vánoční atmosféru: světýlka v oknech, pečení cukroví, nakupování dárků

a hlavně setkávání se s nejbližšími nejen z rodiny ale také s přáteli.Náš životní styl se příliš 

neliší od života našich předků. Po celý rok usilovně pracujeme, zvládáme veškeré 

očekáváné i neočekávané situace a s koncem roku v období ADVENTU zapalujeme na 

adventním věnci jednu svíci po druhé. Adventní věnec je symbolem zastavení, radosti

a očekávání a naše srdce se zvolna naplňuje štěstím, láskou a všichni si přejeme zdraví

a bohatství.

Milé členky a členové, sympatizanti, firemní přátelé, děkuji vám všem, že nejen svým 

členstvím, ale osobní, finanční pomocí stále podporujete činnost České podiatrické 

společnosti. Jsem ráda, že mohu společně s vámi budovat prosperující společnost, jsem 

hrdá, že vás mám.

Přeji vám i všem vašim blízkým krásné Vánoce a do nového 

roku jen vše dobré, především zdraví a hodně spokojených 

zákazníků.

V úctě vaše MUDr. Marie Součková
prezidentka společnosti 

„Važme si života, važme si toho, že jsme živí a zdraví.”
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MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS
www.ortopediesouckova.com

Logo k 70. výročí vzniku FIP

přínosné a v posledních letech došlo k vý-

znamným změnám, proto jako nezbytná 

cesta v procesu změny v řízení a zralosti 

Federace je i změna loga.

70 let je milníkem v životě Světové podiatrické 

společnosti, který si zaslouží velmi zvláštní 

pozornost. Výkonná rada se rozhodla k pří-

ležitosti 70. výročí od vzniku společnosti 

vytvořit speciální logo. Logo bylo představeno 

na pravidelném ročním setkání členů valné 

hromady 7. května 2017 v Tübingen v Ně-

mecku.  Poslání Federace je stále velmi 

horizontální verze

vertikální verze

Nové logo FIP-IFP chce přinášet svěží pohled 

na práci FIP-IFP. Federace je velmi dynamická 

a proaktivní, a chce to ukázat právě s "mlad-

ším" vzhledem loga.

 zeměkoule, nohy

a dvojjazyčné texty jsou zachovány jako 

klíčové otázky značky Federace. Tyto základní 

prvky jsou prvky, co lidé uznávají v Mezi-

národní federaci. Ale posunutí barev a textu 

dává logu krásný a zralý vzhled. Zlaté čáry 

označují třídu a zralost a zkratka Federace FIP-

IFP je prominentní.

Na www.podiatrie.cz budete mít možnost 

pravidelně sledovat v sekci NOVINKY – 

newsletter z činnosti FIP-IFP včetně obrazové 

dokumentace. Na jarním veletrhu World of 

Beauty and Spa v Praze Letňanech vám logo 

přiblížíme novým bannerem.

Hlavní prvky loga FIP-IFP:

Logo může být užíváno pouze těmi členy 

FIP-IFP a partnery, kterým bylo uděleno 

užívání. Zneužití loga může vést k sank-

cím. 

Česká podiatrická společnost z. s. je jedi-

ným partnerem FIP-IFP v ČR, který smí 

používat logo FIP-IFP.

Nové logo
FIP-IFP
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Výherci budou kontaktováni e-mailem, mohou se těšit na dárkové balíčky firmy Zdravé 

nohy s.r.o. – balzám na nohy, gel k odstranění bradavic a přípravek k léčbě mykózy nehtů. 

Jejich jména se dozvíte v čísle 1/2018 a na FB ČPS.

Soutěžní otázka

Který produkt firmy Imperial Feet není vhodný pro diabetiky?

Výsledky soutěže v PL 2/2017:

Celkem přišlo 6 správných odpovědí, 

výherkyně paní Věra Břízová a Ing. Vik-

torie Vinklerová Ph.D. obdržely dárkové 

balíčky od České podiatrické společnosti 

z. s. poštou. Třetí cena nebyla udělena, 

neboť sedmá odpověď nepřišla.

Odpovědi zasílejte s označením SOUTĚŽ na e-mail: kopeceli@seznam.cz do 31. 12. 2017. 

Vyhrává první, třetí a sedmá správná odpověď. Odpovídat může každý čtenář 

Podiatrických listů! 

Správná odpověď zněla: Příprava nehtu a správná velikost spony.



MUDr. Miroslav Havrda
1. viceprezident ČPS, Hradec Králové, www.medsport.cz
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Jako člen APMA (American Podiatric Medical 

Assotiation) jsem se vypravil přes New York 

do Gaylord Opryland Convention Centre

v Music Valley, které leží asi 12 km od centra 

města Nashville. Jedná se o obrovský luxusní 

hotelový komplex ve stylu tropické zahrady 

spojený s rozsáhlým kongresovým centrem 

pro několik tisíc hostů.  Po akreditaci účast-

níků byl kongres zahájen „snídaňovými 

sympozii“ Biomechanika a Péče o ránu. Po 

slavnostním otevření výstavy firem začaly v 10 

hodin bloky Sportovní podiatrie, Péče o ránu, 

Léčba bolesti a Chirurgie nohy a kotníku. Já 

jsem si pochopitelně vybral dopolední blok 

sportovní podiatrie a biomechaniky. Od-

poledne byly bloky Dolní končetiny, Der-

matologie, Veřejné zdravotnictví a Různé 

v podiatrii. 

Další den opět začínal již v 7 hodin „snída-

ňovými sympozii“, tentokrát na téma Dia-

betická noha a Dermatologie nohy.

Dále byly 3 sekce: Prezentace posterů, 

Radiologie a Chirurgické pohledy. Odpoledne 

bylo věnováno ultrazvuku a všeobecné podia-

trii.

Poslední den začínal brzy ráno charitativním 

během a následovala různá témata jako 

artroskopie, chirurgie nohy, sportovní medi-

cína, podiatrie se zaměřením na ženu. 

V sobotu byl slavnostní oběd, při kterém se 

udělovaly životní ceny zasloužilým ame-

rickým podiatrům. 

Z přednášejících mě nejvíce zaujaly před-

nášky Normy biomechanické péče od Marka 

Mendeszoona a Jaká je účinnost ortéz při 

Pravidelná výroční konference amerických 

podiatrů proběhla od 27. do 30. července 2017

v hlavním městě country, v Nashville,

stát  Tennessee.

PODIATRICKÉ 3/2017



léčbě patní bolesti od Jamese McGuira. 

Tradičně vynikající přednášku o dětské 

podiatrii měl Louis DeCaro a velmi zajímavé 

přednášky měla ženská sekce amerických 

podiatrů o specialitě ženských nohou.

Součástí akce byla výstava 170 firem včetně 

podiatrických škol a spřátelených spolků 

APMA. Jako nejzajímavější výrobek jsem 

vybral speciální kompresní návlek pro léčbu 

lymfatického edému bérce od firmy Extremit-

Ease.

Také jsem se měl možnost setkat s prezi-

dentem americké podiatrie, Irou H. Krausem, 

DMP, kterému jsem předal Podiatrické listy

a osobní dárek z českého skla. Pochopitelně 

zde byli přítomni mj. i současný prezident FIP 

Matthew Garoufalis, exprezident Robert 

Chelin, pastprezident CMPA Joseph Stern,

a další.

V rámci večerního volna jsem navštívil místní 

Broadway, kde jsou countryové bary s živou 

muzikou, dále koncert vynikající country 

kapely Little Big Town a zápas Amerického 

poháru v kopané Tottenham vs. Manchester 

City.

Nutno podotknout, že Nashville je nádherné 

moderní město, které žije především country, 

módní normou jsou i v horkém létě široké 

kovbojské klobouky a vysoké kožené boty. 

Město žije také americkým fotbalem (Titáni)

a ledním hokejem (Predátoři), kteří hráli loni 

finále Stanley cupu s Pittsburgem. Město bylo 

čisté, všude byli pohodoví lidé, vynikající 

hudba, dobré jídlo (zejména steaky a dobré 

pivo) a vše bylo orámováno velmi dobrou 

odbornou i společenskou úrovní této 

vrcholné americké konference.

Další výroční konference APMA se uskuteční 

12. - 15. července 2018 ve Washingtonu, D. C.
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Relax 
Velichovky–Kuks 
Rok se s rokem sešel a koncem června jsme se 

sjeli do lázní Velichovky za odpočinkem, zá-

bavou, ale také za vzděláním i předáváním 

názorů a zkušeností. Páteční poobědový čas 

byl začátkem celého dění. Všichni postupně

s úsměvem dorazili přes objížďky na silnicích 

na místo. Vybraný hotel je opravdu na úrovni, 

již vstupní prostor zve svým designem

a útulností k báječně strávenému času. 

Absolutní pocit pohody navozují také pěkné 

pokoje v různých variantách, ale hlavně

s výhledem do úžasné obory s vysokou zvěří, 

rybníkem, bazénem a hracími kurty. Takže 

každé ráno s rozbřeskem slunce jsme měli 

nádherně nastartovaný den pohledem na 

početné stádo jelenů, daňků, srn, ale i malých 

koloušků. Sem tam se objevili i zajíci, kteří 

hopkali přímo před terasou, všude klid 

pohoda, čistý vzduch, obloha bez mráčku

a veselé sluníčko.

Pátek se nesl ve znamení přátelského 

posezení, povídání a plánování, vše na hlavní 

venkovní terase s velmi dobrým vínem, 

kafíčkem a různými dobrůtkami, něco z ku-

chyně, něco dovezené. Dobrá nálada byla 

podpořena velmi dobrou večeří, kde se 

počítalo i s dietními možnostmi, potom večer 

stejně příjemně pokračoval. A protože v na-

bídce byl i vnitřní prostor s vířivkami, saunou 

ap., někteří šupli do plavek a šli se vydovádět 

do vířivek. Nutno říci, že jsme se pobavili 

všichni, nejen ti v plavkách, ale také my 

pozorovatelé. Různé přemety, potápění a dal-

ší kousky chvílemi připomínaly delfíny a lach-

tany, bylo to neuvěřitelně krásné a zábavné. 

Postupně jsme se rozešli do svých pokojů.

12     www.podiatrie.cz

Hana Hušková
člen ŘR ČPS, pedikérka,

školitelka, poradce,
Pardubice
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kávání, zahrada včetně bylinkové, prohlídka

s průvodcem a vyčerpávajícím výkladem, 

neuvěřitelné sochy a navrch prostory lékárny 

s výrobním zařízením, možností vyzkoušet si 

výrobu pilulek, nádvoří s obchůdky. Nutno 

dodat, že celý komplex byl oceněn mezi-

národní památkářskou cenou Grand Prix. 

Prostě zážitek.

Poté jsme se vydali do nedaleké hospody Na 

Sýpce, kde jsme měli zajištěný oběd. Nejenže 

zde byl chládek, ale fajn obsluha, pivo jako 

křen a velmi dobrý oběd.

Venku na nás čekalo ještě milé překvapení

v podobě nádherných třímístných motorek 

vybavených také pro cestování s malými 

pejsky. Kdo chtěl, mohl zakončit siestu 

dobrou zmrzlinou.  Poslední foto a dále 

volnočasové aktivity, každý dle svých před-

stav.

Někdo zvolil odpočinek, jiný koupání, další 

výlet, ale všichni jsme se opět sešli v hotelu

k piknikové večeři a společnému večeru. Bylo 

Ráno jsme se sešli na prosklené terase

s výhledem do okolí na výborné snídani, kde 

nás kromě jiného překvapila i nabídka 

domácích džemů, pečiva, vynikající kávy, což 

je nutný předpoklad pro celý nastávající den.

Osobní auta nás dopravila na místo 

barokního komplexu Kuks, kde byly rezer-

vované prohlídky, na které jsme se všichni 

moc těšili. Kuks nás přivítal sluníčkem a mod-

rým nebem, ale také mnoha schody, které 

bylo třeba nejdříve zdolat. Tady se k nám 

připojil ještě MUDr. Havrda s celou svojí 

rodinou. Kuks předčil všechna naše oče-
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veselo i milo, někteří si také odskočili zahrát 

bowling. A zase přišel pozdní čas a s ním 

odchod na pokoje k zaslouženému spánku.

Ráno jsme se řádně nasnídali, sbalili kufry

a sešli se ve vzdělávacím salonku. Odborný 

program byl veden tematicky s volnou diskuzí 

a myslím, že jsme se dozvěděli nejen novinky, 

ale také mohli porovnat zkušenosti, v podání 

Elišky Kopecké a Jany Výmolové, přínosem 

byla i přítomnost pana Maixnera z Policie ČR, 

který nám objasnil některé právní aspekty 

v podnikání. I paní prezidentka přidala ke 

všem tématům svoje zkušenosti a náměty. 

Také přítomné děti si přišly na své ve 

venkovním bazénu, takže žádná nuda, snad 

jen můj muž se stal na chvíli dobrovolně-

nedobrovolně au-pair. Rozdání diplomů a pak 

již společný oběd, při kterém se všichni 

jednomyslně shodli, že je zde tak krásně

a tolik možností v okolí pro doprovodný 

program, že příští rok chtějí Relax opět zde!!! 

Je to poprvé od konání relaxačních víkendů,

a mám z toho radost. Navíc při prohlídce 

celého komplexu se ukázalo, že jsou zde 

úplně ideální kongresové podmínky, a tak 

paní prezidentka navrhla, že by se zde mohl 

příští rok konat volební sjezd. Já jsem později 

přidala myšlenku spojit příjemné s užitečným 

a konat jednodenní volební sjezd společně 

s relaxačním víkendem. Vím, to tu ještě 

nebylo, ale nejen krásné místo s perfektním 

servisem a mnoha možnostmi, tedy vše na 

jednom místě za velmi zajímavou cenu, ale 

výhodou je i to, že odpadne dvojí cestování, 

nabízí se také možnost sdílené cesty autem, 

tedy pohodlí, přitom čas i peníze ušetří obě 

strany, tedy řidiči i spolucestující, lze ovšem 

využít vlak i autobus. Jako velký bonus vidím 

možnost přiobjednání pokojů před, nebo po 

konání akce a strávit zde odpočinkové dny 

nejen s rodinou, ale i přáteli, všichni si zde 

určitě najdou něco dle svého gusta. 

Vše proběhne ve schvalovacím řízení rad ČPS 

a všichni budete včas informováni jak na 

našich webových stránkách, tak v Podiat-

rických listech nebo e-mailem. Na každý pád 

se s vámi těším opět na shledanou a zdravím 

všechny z Pardubic.
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kvapená, že vše proběhlo bezbolestně. V do-

mácím prostředí bude nehty ošetřovat 

tinkturou na nehty proti mykózám. Tinktura je 

určena jako ochrana nehtu před obtížnými

a vytrvalými houbovitými infekcemi.

Klientka se objednala na vyšetření na kožní 

ambulanci.

Paní J. K., 86 let, bez medikace. Klientka 

přichází s dlouholetými problémy s nehty, 

které si již sama nedokáže ostříhat. Na 

pedikúru jde poprvé v životě a možná i se 

strachem. Při první návštěvě byla infor-

mována o onemocnění nehtů a jeho léčbě. 

Souhlasí, že začne pedikúru navštěvovat 

pravidelně po 4 týdnech.

Nehty jsem ošetřila přístrojovou pedikúrou. 

Použila jsem keramickou frézu KERA Busch 

Double cut s vysokým brusným výkonem pro 

deformované a mykotické nehty. Kosmetiku 

jsem použila Allpresan PODOEXPERT. Potom 

jsem nehty ošetřila nehtovou tinkturou, která 

je posiluje a chrání před opakovanou 

plísňovou infekcí. Na kůži jsem použila 

krémovou pěnu, která zmírňuje olupování 

kůže, zarudnutí a svědění. Vždy mě zajímá, 

kde se ty nožky pohybovaly. Paní J. celý život 

zasvětila dětské chirurgii a její nohy pobíhaly 

na operačním sále. Pedikúra jí vrátila 

vzpomínky na zdravotnické prostředí. S ošet-

řením byla velmi spokojená a byla pře-
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Onychomykóza
Miroslava Čiržová

pedikérka, Vávrovice, www.fajnapedikura.cz

Kůže
před ošetřením

Kůže
po ošetření

PŘED
ošetřením

PO
ošetření
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Speciální péče
pro

citlivou pokožku.
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Lidová nemoc – Plíseň nohou

Každý se může chránit
Plíseň nohou je vůbec nejčastější onemocnění kůže.  Odhady uvádějí, že téměř 32 procent všech 

obyvatel Evropy je plísní nohou nebo nehtů postiženo. Pravidelná péče o nohy přispívá k minimalizaci 

tohoto rizika. Časopis FUSSPFLEGE AKTUELL rozmlouval s prof. Dr. Isaakem Effendym, přednostou 

kožní kliniky v Bielefeldu o používání prostředků pro péči o nohy s ochranou proti plísním.

Pane prof. Effendy, proč dochází tak často 

k plísňovým infekcím nohou?

Důležitým aspektem je: U koho dochází k plís-

ňovým infekcím na nohou?

Vzhledem k velkému obecnému rozšíření je 

vůbec možné se před plísněmi nohou a nehtů 

efektivně bránit?

Důvodem je jednoduchý přenos. Uskutečňuje se 

obvykle z člověka na člověka. Kožní plísně přitom 

občas mohou přežít na různých předmětech, jako 

jsou boty, ponožky nebo podlahy, mnoho měsíců. 

Následně je možné se nakazit všude tam, kde se 

naboso chodící lidé dostávají do kontaktu s infekč-

ními šupinkami kůže, především v saunách, 

bazénech, šatnách a sprchách, a samozřejmě také 

v obchodech s obuví při zkoušení nových 

prodávaných bot.

 Zvýšená koncentrace plísní sice kráčí ruku v ruce se 

zvýšeným rizikem infekce, ale to neznamená, že 

každý, kdo je těmto plísním vystaven, infekci získá. 

Vedle obecné obranyschopnosti proti infekcím 

záleží především na stavu kůže. Do zdravé netknuté 

kůže neproniká infekce snadno. Oproti tomu je 

riziko vyšší u pacientů, kteří mají v důsledku nemoci 

nebo zanedbané hygieny problémy s kůží na nohou. 

To je například případ mnoha diabetiků, u nichž je 

velmi často možno plísňová onemocnění pozorovat.

Nejspolehlivější ochranou před plísňovými 

infekcemi je zdravá kůže. Kožní bariéra musí být 

netknutá, to znamená ani suchá a popraskaná, ani 

příliš vlhká a oteklá. U téměř všech pacientů 

s plísněmi nohou je možno pozorovat, že ne-

dostatečně nebo nevhodně pečují o kůži, a tím 

umožní vznik infekce. Bezpodmínečným poža-

davkem je tedy pravidelná a správná péče o nohy. To 

platí také proto, že na chodidle sice nejsou žádné 

mazové žlázy, je tam ale velmi mnoho potních žláz. 

Povrchová vrstva tvořící se z kožních lipidů ve 

spojení s potem je zde slabší. Tam, kde je povrchová 

vrstva zničena silným vysušením nebo nadměrnou 

vlhkostí, např. v prostorech mezi prsty, chybí také 

primární ochranný faktor proti plísním a chorobám. 

O to důležitější je potom vlastní kožní bariéra, která 

se skládá z epidermálních lipidů (kožního tuku) 

v kombinaci s vázanou vlhkostí.

Vedle stabilizujících účinků základu krému na 

bariéru, což znamená především vyvážený poměr 

hydrolipidů, hrají důležitou roli další obsažené látky. 

Rozumným doplňkem receptury mohou být 

například přísady s antimykotickými účinky. Látky 

zabraňující vysychání a lipidy stabilizují kožní 

bariéru a zvyšují její odolnost proti plísním a choro-

boplodným zárodkům. U trvale zatížené kůže, jako 

třeba u diabetiků, ale stejně tak třeba i u zdravých 

sportovců, může dojít k malým zraněním a prask-

linám, v nichž se pak plísně uchytí. Stejný problém 

mají i lidé, u nichž se na noze a mezi prsty 

shromažďuje pot. Díky vlhkému a teplému klimatu 

se zde plísně razantně množí. Ve všech těchto 

případech, které jsou provázeny zvýšeným 

osídlením plísněmi, mohou recepturu doplnit 

antimykotické přísady pro ochranu proti plísním.

... ale není. Receptury pro péči o nohy samozřejmě 

nemusejí být míchány individuálně. Vhodné 

přípravky, které se na základě svého hydro-

lipidového poměru postarají jak o to, aby se zvýšila 

odolnost kožní bariéry, tak také o to, aby byla díky 

dalším látkám s antimykotickými účinky kůže 

chráněna proti nadměrné kolonizaci původci 

nožních plísní, je možno zakoupit, například v pro-

vozovnách pedikúry.

Použití látek s antimikrobiologickými účinky je v kos-

metických přípravcích omezené. Při péči o kůži je 

přirozeně ze všeho nejdůležitější udržet kůži ve 

zdraví a chránit ji. Prostředky pro péči o nohy by tedy 

neměly plísňové infekce uzdravovat, nýbrž jim 

předcházet. Důraz je tedy kladen na fungistatické 

účinky, což znamená, že brání růstu a rozmnožování 

Jaké předpoklady by tedy měly přípravky na 

nohy splňovat?

To vypadá komplikovaně…

Nadměrná kolonizace?
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rychlé předávání rezistence prostřednictvím vý-

měny genetických informací, jako je tomu u bak-

terií.

Tak jednoduché to bohužel není. Rizikoví pacienti 

udělají dobře, když vsadí na osvědčenou jakost, 

jakou je možno koupit například ve specializovaných 

prodejnách. Jasně, že by bylo jednodušší v dis-

kontních prodejnách sáhnout po levnějším pro-

duktu, který podle označení obsahuje rozmarýnový 

nebo levandulový olej. Ale v tomto případě pacienti 

vůbec neví, jakou jakost tyto látky mají. A právě

u éterických olejů existují velké rozdíly ve výrobě

a v jejich čistotě, které odrážejí jejich jakost. Ale to je 

jen jeden aspekt.

Stejně jako v medicíně hraje i v kosmetice důležitou, 

jestli ne rozhodující roli, ještě další hledisko. Mluvím 

o galenice. Tím se myslí způsob, jakým je preparát 

připravován. K tomu patří i kombinace různých 

dalších obsažených látek a jejich soulad.  Z toho 

vyplývají rozmanité synergie receptur, které 

umožňují dosáhnout optimálního účinku i v rozsahu 

dávek účinných látek, které jsou povoleny pro 

kosmetické přípravky. K tomu dále patří systém 

vhodného nosiče, který transportuje účinné složky 

přípravku a v pravý čas je na správném místě na 

nebo uvnitř kůže uvolní. Dobrá galenika však musí 

být prozkoumána a v důsledku toho je výroba 

nákladná. V podstatě to znamená, že jakost 

receptury není možné vyčíst jen ze samotného 

seznamu účinných látek. Pacientům se proto 

doporučuje nechat si při volbě toho správného 

produktu poradit.

Aby se u všech pacientů, kteří mají problémy s kůží 

na nohou, zabránilo plísňovým onemocněním, je 

základním předpokladem odborná péče o nohy

a nehty. Prvním, na koho byste se měli obrátit stran 

kompetentních rad týkající se péče, je specialista na 

nohy. Za prvé má školené oko pro zjištění stavu kůže 

svých pacientů, takže může na základě anamnézy

a vizuální prohlídky vyhodnotit, zda existuje zvýšené 

riziko. Za druhé disponuje širokým, z části výlučným 

sortimentem produktů, z něhož může vybrat 

osvědčený přípravek s ochranou proti plísním. A na-

konec – a to je exkluzivní poradenská služba 

pedikérů – mohou svým pacientům vysvětlit 

ochranný účinek přípravků.

Takže jen stačí dávat pozor na složení?

Kdo může takové rady poskytnout?

plísní. Zkrátka při péči o nohy jde především o to, aby 

zůstala zachována přirozená kožní flóra. Pro tento 

účel se mohou i v kosmetice používat látky s anti-

mykotickými účinky

V úvahu přicházejí určité deriváty azolu, jako je 

Climbazol. Azoly mají v boji proti původcům plísní 

velmi dlouhou tradici.  Mimo jiné omezují syntézu 

ergosterolu. Ergosterol je hlavní složkou v membrá-

nách plísní a je důležitý pro růst a rozmnožování 

plísní. To vysvětluje fungistatické účinky Climbazolu. 

Další ochranné látky nám poskytuje příroda ve 

formě éterických olejů. Éterické složky rostlinných 

olejů v přírodě slouží nejen jako vůně a feromony. 

Rostliny se jimi také chrání před útoky bakterií, plísní 

a virů. A člověk může této ochrany využívat. Proti 

různým kvasinkám, plísním a dermatofytům působí 

například rozmarýnový olej, levandulový olej a eu-

kalyptový olej.

Tato otázka je oprávněná. Pokud by použití látek

s antimykotickými účinky při péči o kůži vedlo k to-

mu, že by lék na plísňové infekce ztratil svou 

účinnost, potom by to bylo ve skutečnosti velmi 

problematické. Tato otázka by ovšem – pokud vůbec 

– připadala v úvahu jen tehdy, pokud by se při péči

o nohy a při léčbě používaly stejné látky. U éte-

rických olejů a Climbazolu to není ten případ. 

Minimálně v Německu nebo v Evropě se v pří-

pravcích pro léčbu plísňových napadení nepoužívají. 

Kromě toho u látek na bázi azolu, k nimž patří už 

mnoho let používaný Clotrimazol, nebyl až dosud při 

vnějším použití žádný nárůst rezistence pozorován.

Kritika se téměř výlučně opírá o efekty, které jsou 

důsledkem dlouhotrvajícího systemického použití 

azolových látek u imunosuprimovaných pacientů

s mykózami orgánů. Například u pacientů s HIV 

infekcí nebo po transplantaci se mohou rozbujet 

všechny choroboplodné zárodky, tedy i normální 

kožní plísně. Přitom může dojít ke spontánní mutaci 

kmenů plísní, které pak mohou vykazovat relativní 

rezistenci. Jak už bylo řečeno, to však bylo 

pozorováno jen při orálním podávání látky a také jen 

u pacientů s výrazně oslabenou imunitou. 

Rezistentní kmeny plísní však z mykologického 

hlediska patří k divokým typům, takže na rozdíl od 

bakterií obecně žádné nebezpečí rozšíření 

rezistence nehrozí. U plísní nebylo ani pozorováno 

Můžete uvést nějaký příklad?

Příležitostně je použití těchto látek v kosmetice 

kritizováno s odkazem na problematiku rezis-

tence. Jaký na to máte názor?

Článek zveřejněn s laskavým svolením

firmy Raymond Bláha, Gehwol.
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Od 11. 8. do 12. 11. 2017 se i v Praze v Museu 

Kampa uskutečnila ojedinělá výstava módní 

obuvi předního světového návrháře a obuv-

níka česko-španělského původu, Manolo 

Blahníka. Po Miláně a petrohradské Ermitáži 

byla Praha třetím zastavením, kde mohli 

návštěvníci zhlédnout průřez jeho umě-

leckým dílem. Po Praze ještě následuje 

výstava v Madridu a Torontu.

Blahník se narodil v roce 1943 na Kanárských 

ostrovech českému otci a španělské matce. 

Nejprve studoval v Ženevě práva, která 

později vyměnil za studium literatury, jazyků

a umění v Paříži. Po přesídlení do Londýna 

pracoval v módním butiku a jako novinář 

píšící o módě byl součástí umělecké scény. 

V roce 1970 se potkal v New Yorku s bývalou 

šéfredaktorkou časopisu Vogue, Dianou 

Vreeland, která mu doporučila, aby se 

soustředil na design obuvi. Od roku 1971 až 

doposud poslouchá její radu, vytváří až 100 

bot denně. Blahník čerpal své nápady při 

navrhování bot z architektury, sochařství či 

malířství. Proslul zejména používáním výji-

mečných materiálů, jako len, hedvábí, korály, 

apod. Naposledy vytvářel speciální obutí

z džínoviny pro zpěvačku Rihannu. 

PODIATRICKÉ 3/2017

T H E A R T O F S H O E S

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

Manolo Blahník
v Praze
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11. workshop ČPS Eliška Kopecká
členka ŘR ČPS

PODIATRICKÉ 3/2017

Ohlédnutí
za akcemi a kurzy ČPS
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Na podzimním veletrhu World of Beauty and 

Spa jsme se tentokrát na workshop ČPS sešli

v sobotu 9. 9. Téma bylo opět úzce zaměřené 

na práci pedikérky a přednášely vám pouze 

odbornice z tohoto oboru. Domnívám se, že

s deformitami nehtů se setkává každá z nás, 

proto tuto přednášku považuji za jednu ze 

základních pro praxi. Hana Hušková se velmi 

upřímně podělila o své znalosti a zkušenosti, 

jakých chyb se dopouštíme při ošetřování 

vysokých, narušených a nemocných nehtů

a jak se jich vyvarovat. Dozvěděli jsme se, jaké 

rotační nástroje můžeme používat a jak, téma 

doplnila první pomoc v praxi pedikérky.

Příští workshop, na který vás srdečně zvu, se 

bude konat také . Měli 

byste se dozvědět, jak postupovat při ošetření 

hyperkeratóz, může vás zajímat přednáška, 

proč pedikérky nedělají okluzi, ale odlehčení

v pedikúře, a další. 

v sobotu 17. 3. 2018

Těším se na setkání s vámi!
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Dostalo se nám velké pocty. Byli jsme osloveni 

zastupovat obor PODIATRIE na multidisciplinární 

konferenci ČSTL v Ostravě. Cítili jsme se poctěni, 

ale zároveň jsme měli i tíseň, zda v pro nás 

vymezeném čase přitáhneme pozornost publika 

natolik, aby mělo chuť se zúčastnit další den 

velkého podiatrického workshopu. Naším cílem 

bylo podnítit zájem o náš obor a umožnit ho 

vnímat pod jiným úhlem pohledu než doposud. 

Přimělo nás to se zamyslet nad naším systémem 

práce. Vzhledem k tomu, že nejsme povinováni 

vytvářet lékařské záznamy přístupné pojiš-

ťovnám a klientům, uvolnily se nám ruce pro 

vytvoření vlastní nomenklatury, kterou si 

popisujeme jednotlivé podiatrické případy. 

Dovolte nám některé aspekty přiblížit.

Obecně dodržujeme při práci tento postup:

1. komplexní diagnostika, 2. vhodně indikovaná 

pohybová terapie citlivě doplněná o 3. ortézo-

vání (individuální doupravitelné stélky), 4. pra-

videlné sledování, 5. pravidelný upgrade pohy-

bových opatření, 6. komplexní řešení problému 

(obuv – typy, tvar, prodejny, kontakty, 

mezioborové kontakty – pedikér, fitness trenér, 

chirurg, ortoped…)

Klasifikace
podiatrických diagnóz
na soukromém
pracovišti

Mgr. Pavla Rybová
fyzioterapeut – podiatr

www.medfeet.cz

1 2 3

Zjistili jsme, že z 90% nás klienti vyhledávají 

proto, že jim někdo sdělil, anebo oni si myslí, že 

mají ploché nohy (obr. 1). Z 30% je k návštěvě 

přimějí bolesti nártů (obr. 2), dále to jsou 

vbočené kotníky (obr. 3) a zhruba tak stejně 

často vtáčení špiček.

Tento poměr nás každý den udivuje, protože 

z praxe vyplývá, že při naší návštěvnosti cca 60 

lidí týdně se potkáme ve skutečnosti s diagnózou 

plochá noha jednou za 2 měsíce. Většinou 

příchozí s „plochýma nohama“ vypadají takto 

(viz. obr. 4, 5, 6, 7)

Budeme – li se bavit, jaké vizuální odchylky dle 

četnosti dominují v naší praxi, tak na prvním 

místě musíme zmínit: 1. vbočená kolena (50%),

2. vbočená kolena s vbočenými kotníky (30%),

3. pouze vbočené kotníky a 4. zhruba ve stejné 

četnosti pozorujeme varózní postavení kolen či 

supinační postavení chodidel.

Pojďme se blíže podívat na první zmiňovaný 

obraz a to jsou vbočená kolena. Při této 

problematice nás vždy zajímá funkčnost 

abdukčního a zevně rotačního aparátu kyčelního 

kloubu. Výsledky jsou pro nás diferenciálně 

diagnostické:

4 5 6 7

26     www.podiatrie.cz
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a/ omezený kloubní rozsah – ukazuje na 

strukturální poruchu v oblasti kyčelního kloubu

b/ slabá svalová síla – ukazuje oslabení 

svalových řetězců většinou jako průvodní jev 

vadného držení těla

c/ dobrá svalová síla a rozsah – strukturální 

změny v oblasti kolenních kloubů

Zmíněné biomechanické odchylky si dále 

klasifikujeme v rámci jednotlivých fází krokového 

rytmu. Je důležité, zda odchylka v postavení 

ovlivňuje průběh opěrné fáze (midstanc) (obr. 8 – 

vbočený kotník), fázi odvalu (obr. 9) (takeof) či 

kontakt paty s podložkou (contact) (obr. 10).

struktury. Dobře vedená funkční podiatrie 

v těchto případech dosáhne dílčích úspěchů, ale 

častokrát musí zasáhnout i „ortopedické ruce“.  

Například dlouho se nezlepšující nález dětské 

ploché nohy téměř pravidelně po objektivizaci 

na ortopedii končí konstatováním strukturální 

poruchy v oblasti kyčle. Ne vždy byl tento nález 

patrný v době novorozeneckého sledování. Na 

snímku dole tomu zrovna ale tak je. Pravá kyčel 

dívky, jejíž nožky vidíme na obrázku, byla 

oklasifikována jako 2 B. Zlepšení za více jak rok 

není téměř žádné. (obr. 15 – rok a ¼ obr. 16)

108 9

Dále si evidujeme, zda pro nás klient spadá svou 

zdravotní odchylkou do skupiny primárně či 

sekundárně podiatrických klientů.

První skupina se vykazuje špatným statickým 

otiskem, jasně detekovatelnými oslabenými 

svalovými zřetězeními. Periferní nález je výrazně 

abnormální. Výhodou je většinou rychlá 

reaktibilita poruchy na zvolenou terapii a velká 

pravděpodobnost nápravy problému (viz. obr. 

11, 12 a za 3 měsíce 13, 14).

Druhá skupina většinou nevykazuje (ale i může) 

zásadně abnormální statický otisk, přesto 

vykazuje poruchy v rámci jednotlivých fází 

krokového cyklu. Dle našich dalších diagnos-

tických testů (na kurzech se touto diagnostikou 

zabýváme) se většinou rozkrývá, že primární 

porucha se nachází ve vyšších etážích (kolena, 

kyčle) nikoliv na úrovni abnormální funkce, ale 

15 16

11

12

13

14
Všechna další řešení se objevují již menšinově

Tato dívka zase pro změnu skončila na korekční 

osteotomii levého kolene. 

V popisování pohybových odchylek bychom 

mohli pokračovat ještě dlouho. Zajímavé však je, 

že přestože evidujeme velké množství pohybo-

vých poruch detekovatelných na dolních kon-

četinách, míst, kde můžeme změnit biome-

chaniku nášlapu, chceme-li k tomu použít 

individuální vložku, je jen několik.

Opět z hlediska četnosti v naší praxi evidujeme 

níže uvedené tři možnosti jako nejfrekven-

tovanější

No a takhle jednoduché to může někdy být. 

Komplikovaný začátek a jednoduché rozuzlení.

porucha
v take of fázi

kombinace
obou

porucha
v midstance fázi

Valgózní
pata

Varózní
pata

Supinační
nášlap

Plochá
noha

Varózní
nášlap

na patu,
následně

hyperpronace
v midstance
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V této otázce platí – co fyzioterapeut to jiný 

názor. Fyzioterapeuti se v dané problematice 

rozdělují na 3 skupiny: jedni ortopedické 

stélky naprosto odmítají a řídí se heslem – 

dobrá vložka - líná nožka. Druhá skupina je 

pro stélky (vložky) za každé situace. Poslední 

skupina jsou fyzioterapeuti, kteří zastávají 

názor, že ortopedická stélka je vhodná pasivní 

podpora chodidla, ale je třeba podpořit 

tvorbu nebo posílení klenby aktivním cvi-

čením. Naši společnost zařazuji do poslední 

skupiny, kde je třeba uvažovat, zda daný klient 

stélku nutně potřebuje či nikoliv. Z naší praxe 

víme, že v cca 80 % případech stélku 

aplikujeme. 

I přesto, že se snažíme všechny klienty a pa-

cienty učit s nohou pracovat, máme spoustu 

případů, kdy jsme aplikovali pouze stélky bez 

jakékoliv další terapie. Je to hlavně z hlediska 

časového a personálního – nejsme schopni 

pokrýt množství klientů počtem zaměst-

nanců a také ne všichni pacienti a klienti jsou 

schopni a ochotni pravidelně docházet na 

terapii. Přenastavení postavení nohy totiž 

ovlivní nastavení celého pohybového sys-

tému. 

Individuální ortopedické
stélky z pohledu
fyzioterapeuta

Bc. Homolková Veronika
fyzioterapeutka, Nýrsko

www.reha-praktik.cz
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V Reha-Praktik upravujeme stélky značky 

FormtHotics s výrobou na Novém Zélandu. 

Víme, že existuje spousta dalších výrobců 

ortopedických stélek, ale zatím toto je pro nás 

produkt, který jsme schopni s nevelkými 

počátečními náklady upravit na místě a přímo 

na míru klienta nebo pacienta. 

Stélky FormtHotics mají velký výběr zá-

kladních polotovarů – na běžné chození, 

diabetické, do společenské obuvi, sportovní – 

rozdělené i podle druhu sportu – hokej, 

fotbal, cyklistika, golf, běh… Mají i kolekci 

dětských stélek, kde spíše mluvíme o korek-

torech patiček, protože jak víme, dětské 

klenby se vyvíjí do 6 - 7 roku života, v odborné 

literatuře se můžeme dočíst,  až do 14 let. 

V každém případě aplikace individuálně 

upravených stélek provádíme vyšetření na 

podocamu. Máme možnost provést i vyšet-

ření pedobarografem, ale z finančního 

hlediska většina pacientů odmítne. Podocam 

je totiž možné vykázat zdravotní pojišťovně, 

pokud máte nasmlouvaný kód 21017 – 

vyšetření s použitím přístroje.

V neposlední řadě každému, kdo pracuje s in-

dividuálně upravovanými stélkami, DOPO-

RUČUJEME zvát si klienty na kontroly – noha 

pracuje a koriguje se, a proto je nutné stélku 

upravovat podle aktuální potřeby. Tuto 

možnost stélky FormtHotics umožňují a práce 

s nimi je nenáročná.

PODIATRICKÉ 3/2017

Kazuistika - žena 13 let, 

žákyně ZŠ, závodně plave, 

kondiční běh, přichází na 

doporučení od známých, 

matka má pocit, že dcera 

„šmajdá".

Ke konci bych ráda upozornila, 

že se jedná o raritní případ. Ne 

vždy mají stélky takový a tak 

rychlý efekt, ale opět ze zku-

šeností (a již z tisíce pro-

vedených vyšetření na podo-

camu) můžeme s jistotou říci, že 

fungují.

Ráda bych vám prezentovala 

kazuistiku slečny, kde terapie 

nebyla prakticky možná vzhle-

dem ke školní docházce, množ-

ství kroužků, časové náročnosti 

zaměstnání rodičů a vzdálenosti 

bydliště od místa provozu Reha-

Praktik. Samozřejmě jsme si 

vědomi i nevhodně odebrané 

anamnézy, kdy se naše dotazy 

konkretizují jen na otázky: proč 

jste tady, proč chcete stélky, co 

od nich očekáváte. 
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Kazuistika
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Pedikúra je základem pro zdravé nohy. Ale 

z naší praxe víme, že mnoho klientů velmi 

obtížně shání vhodnou obuv. Mnoho z nás ve 

svých salonech nabízí i doplňkové zboží, jako 

jsou krémy na nohy, různé druhy korektorů, 

ponožky pro diabetiky, ale i obuv. Ve svém 

salonu ošetřuji mnoho klientů s defekty no-

hou. Velmi často jsme hledali různá odlehčení 

pro otlaky, Halux valgus, či kladívkové prsty. 

Většinou bohužel jen s krátkodobým efektem. 

Díky konferenci Multidisciplinární přístup 

v péči o nohy diabetiků jsem poznala firmu 

Varomed a mým klientům se značně ulevilo 

od jejich trápení. Tato firma vyrábí zcela 

specifické produkty v oboru zdravotní a spe-

ciální vycházkové obuvi, které jsou na trhu 

jedinečné svou kvalitou a dobrou dostupností 

pro běžné klienty s problematickýma no-

hama. Například výměnné vložky do bot

(k výměně za individuální vložku) nebo 

vsazení dílce ze strečového materiálu (při 

deformacích nohy), větší šíře obuvi s dů-

myslným zavíráním a další technická řešení 

usnadňující nazouvání, vyzouvání i samotné 

nošení obuvi.

Vše pro spokojenost

našich klientů Bc. Eva Ptáčková
České Velenice

Firma Varomed nabízí propojení funkčnosti

a estetiky ve spojení s kvalitní konstrukcí 

obuvi.
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Důležitým kritériem diabetické obuvi je 

skutečnost, že pacientovi poskytuje dostatek 

pohodlí a ochrany pro nemocné nohy.

kvapena nejen profesionálním přístupem 

pana Chejlavy, jednatele firmy v ČR, ale i velmi 

brzkým dodáním objednaného zboží.

Ze své zkušenosti mohu tuto obuv vřele 

doporučit. Nejen že mí klienti si opakovaně 

kupují různou sezónní obuv, ale viditelně se 

změnila i kvalita jejich života. Nyní jsou 

schopni celodenního výletu s rodinou a přá-

teli bez toho, aby se obávali odřenin a otlaků 

na svých nohách. Při jakémkoliv dotazu 

ohledně obuvi jsem byla vždy mile pře-
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Naše aktivity v České republice. Naše 

firma sousedí s Českou republikou 

(Cham leží 25 km od státní hranice), 

proto máme již delší dobu dobré 

vzájemné kontakty. Od roku 1992 pracují 

v naší firmě také první čeští pracovníci

a v roce 1993 jsme založili naši pobočku 

EUROSTAR Hübner s.r.o. ve Kdyni. 

Zpočátku byla ve Kdyni jen výroba obuvi. 

Od roku 1998 má firma EUROSTAR 

Aktivity firmy FLORETT v České republice

Hübner s.r.o. výhradní zastoupení na 

českém trhu. Naší specializací je 

netypická obuv nestandardní, ojedinělá 

naše konkurence nemá tak širokou 

škálu speciální a zdravotní obuvi, tím se 

nám podařilo na trhu etablovat velice 

úspěšně a v náročných konkurenčních 

podmínkách patříme mezi špičku v obo-

ru zdravotní a speciální obuv.



Ivana Kamencová
Pedikúra Kraslice

Projekt Zdravá dětská noha
- Vítkův chodník

TO KAŽDÝ VÍ

Pokračování z PL č. 2/2017 - závěr

PODIATRICKÉ 3/2017
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 Ohlasy z MŠ: 

Většina mateřských škol, které mají VCH, má 

také venkovní chodník pro bosé nohy. Často 

využívají i vnitřní a venkovní kneippování.

Chodník mají školky nejčastěji umístěn 

složený ve třídě. Pokud to provoz umožňuje, 

je rozložený po celý den. Kdo má místo, 

nemůže si vynachválit umístění chodníku 

v chodbě, kde se po něm vždy někdo prochází. 

Nejčastěji mají školky 1 chodník pro všechny 

své třídy a půjčují si jej mezi sebou.

VCH využívají školky z 50% dopoledne a z 50% 

dopoledne i odpoledne. Kde to jde, využívají 

jej hned ráno při příchodu.

Děti po chodníku chodí někde každý den a jin-

de jen jednou týdně. Většinou je chodník 

využíván celý, ale pedagogové pro děti 

používají někdy i jen jeden komponent. Tím se 

mohou více zaměřit na správnost provedení, 

když dětem něco nejde. Děti mají z chodníku 

nejraději balanční podložku, ježky a pak 

kazety. Tam, kde umístili do šlapacích kazet 

fazolky, nebo jiné drobné předměty, si děti 

oblíbily nejvíce je.

A jaký vidí pedagogové přínos? Nejčastěji 

odpověděli:

• utužení zdraví, radost z netradičního po-

hybu, možnost kreativity, masážní prvky 

používáme i na ruce a dlaně

• radost, vyzkoušení nového, a neznámého, 

zdokonalení motoriky, zlepšení koordinace 

pohybů, získávání nových zkušeností a do-

vedností
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• Procvičení klenby nohou zábavnou formou

Zlepšilo se něco u dětí (motorika, rovnováha, 

správné držení těla, postavení pat, apod.?)

• upevnění rovnováhy, posílení odvahy, 

odstranění obav z neznámého, u nejmenších 

dětí motorika, rovnováha

Tímto děkuji všem školkám, které vyplnily 

dotazník a přispěly k ucelenému objek-

tivnímu pohledu na provoz VCH ve školkách. 

Oslovila jsem školky, které mají VCH nejdéle

a ty, které jej využívají teprve půl roku.

Čtyřletý chlapec s plochonožím v péči od-

borníka. Vyšetření, stélky, boty, doporučeno 

rehabilitační cvičení.

Chlapec je velmi společenský, hravý, ale na 

rehabilitaci a při doporučeném cvičení od-

mítal spolupracovat. Od lékaře byl do-

Spolupráce rodičů a mateřské školy 

poručen Vítkův chodník. Rodiče si projekt 

prostudovali a do školky zakoupili (jedná se

o velmi malou obec, všechny děti jsou v jedné 

třídě). Personál byl proškolen a paní učitelky 

chodník pro děti moc hezky připravily. 

Chlapec přišel první den ze školky nadšen. 

Doma vyprávěl, co že to mají nového ve 

školce, jak bos chodil po chodníčku a vůbec se 

mu nechtělo vrátit se do bot.

Projekt Zdravá dětská noha – Vítkův chodník, 

si na počátku dal tento cíl:

osvojení zdravých návyků v péči o nohu.

U nejmladších dětí je to především chůze na 

boso v terénu se zajímavým povrchem, který 

klade nároky na rovnováhu, ovlivňuje reflexní 

zóny chodidel, dítě psychicky otužuje, ale 

zároveň i baví a motivuje. Tak děti začnou, byť 

podvědomě formou hry, chápat funkci nohy a 

její správné postavení. 

Možná se vám zdá, že jsou zde uvedena jen 

pozitiva, VCH si prošel i opačným pólem.

Zpočátku se řešila pro manipulaci váha, 

hloubka a rozměry plných kazet. Dodavatelé 

jednotlivých komponentů, výroba CD, dodací 

lhůty, administrativa, cena materiálu, to vše 

se v průběhu jednoho roku může několikrát 

změnit.

U kurzů pro pedagogy to někdy bývá hledání 

vhodného termínu konání a cena.

Některé školky čerpaly finance z vypsaných 

grantů na zakoupení chodníku, nebo kurzu. 

Jiné školky od rodičů vybraly sponzorský dar.
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Na závěr vyjádření paní ředitelky z malé 

školky: „Máme taky negativní zkušenost, 

jeden neukázněný tatínek nám prošlápl 

balanční podložku.“

Na tomto projektu jsem spolupracovala na 

počátku s MUDr. Kateřinou Švejdovou, nyní 

mi velmi pomáhá MUDr. Marie Součková. 

Z fyzioterapeutů se mnou od počátku je 

Blanka Burocková Dis. 

Ať jsme pedagogové, lékaři, fyzioterapeuti, 

pedikéři apod. nebo jen tzv. laici, vždy jsme 

rodiče nebo prarodiče, kteří chtějí pro své děti 

a vnoučata to nejlepší. A to může být právě 

nadšení pro chůzi na boso v zajímavém 

terénu venku nebo doma, které se pak může 

přenést na naše nejmenší.

Proč si jako kojenci často sundáváme po-

nožky, které nám dospělí neustále nandávají 

a ještě se u toho zlobí? Později to jsou 

bačkůrky a boty, když chceme běhat co 

nejvíce na boso a dospělí nás napomínají, ať 

se obujeme. Jako děti instinktivně víme, co 

potřebujeme. A přiznejme si to, v každém 

z nás to malé dítě stále je. Jako dospělí si 

nárokujeme moudrost a tím i právo učit ty 

„mladší“.  A tak pokud jsme tzv. moudří, 

zkusme připustit, že i naše děti nás mohou 

mnohému naučit. Využijme tak energii našich 

dětí a vnoučat a pojďme se s nimi projít rosou, 

po kamenech a začněme vnímat zem.

A až nám pedikérům přijde na ošetření někdo 

s černými chodidly a bude se omlouvat, že ty 

nohy nešly více umýt, ať dělali všechno 

možné, tak se nezlobme. Jen se usmějme

a pochvalme ho za to, že chůze na boso je 

zdravá, TO PŘECI KAŽDÝ VÍ. O tom nemusíme 

psát.
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Jana Výmolová
pedikérka, Příbor, www.pedikuravymolova.cz 

PODIATRICKÉ 3/2017

Ošetření

Stříhání nehtů
a čištění nehtových valů

při pedikúře

Stříhání nehtů u nohou se liší od stříhání 

nehtů na rukou. Nehty na ruce můžeme 

zkracovat libovolně a tvarovat je podle 

módních trendů, kdežto nehty na noze 

stříháme vždy rovně, abychom předešli 

možnému zarůstání nehtů.

Nehty začínáme stříhat od malíku k palci 

rovně a krátce tak, aby volný okraj nehtu 

přesahoval asi 0,5 – 1 milimetr nehtové lůžko. 

Nehty stříháme od okraje nehtu na malých 

prstcích nadvakrát, na palci natřikrát. Nehty 

stříháme postupně, neboť při stříhání celé 

plochy nehtu najednou se nehet ohýbá, což je 

bolestivé. Může dojít k nalomení nebo 

prasknutí nehtů. Po zastřižení nehty za-

brousíme pilníkem jedním směrem, rohy 

nehtů jen lehce zaoblíme. Dáme pozor, 

abychom neporanili měkkou tkáň.

Čištění nehtových valů – prst držíme v levé 

ruce a zároveň si lehce odtahujeme nehtový 

val. Čištění provádíme pomocí exkavátoru od 

nehtového kořene směrem k distální části 

nehtu. Při čištění valů nenadzvedáváme 

nehet. Může dojít k poranění nehtů nebo 

způsobíme bolest.

Po zastřižení nehtů a vyčištění nehtových valů 

nehty vydezinfikujeme. 

Stříhání nehtů Stříhání nehtů

Pilování nehtů Čistění valů exkavátorem
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Všechny kromě jednoho mohou používat 

diabetici. Antifungální roztoky neobsahují 

žádnou vodu. Produkty byly důkladným 

způsobem testovány odborníky a specialisty 

v péči o nohy.

Nově založená společnost Zdravé nohy s.r.o.  

představuje  novou holandskou firmu 

Imperial  Feet  . Imperial Feet nabízí vysoce 

kvalitní produkty pro péči o nohy na 

profesionální úrovni. Prodej produktů jak pro 

velkoobchod, tak pro maloobchod najdete na 

e-shopu: www.nohyzdrave.cz.

Něco málo o firmě: Imperial Feet byla 

založena po velkém úspěchu mateřské firmy 

(Samenwerkende Pedicures). Tajná receptura 

čistě na přírodní bázi byla využita pro léčbu 

plísňového onemocnění nehtů a nohou po 

celá desetiletí v rodině a u zaměstnanců Roba 

Beekmana, majitele a zakladatele firmy. 

Produkty měly a mají velký úspěch. V Ho-

landsku a Belgii je uvádí i učebnice podiatrie.

Všechny produkty jsou ryze na přírodní bázi. 

Ve zkratce vám představíme

všechny produkty Imperial Feet:

• Mykóza nehtů

• Mykóza nohou

• Sprej do bot

• Den sprej na nohy

 – ztluštělé nehty velice 

dobře reagují na tento produkt, hlavní slož-

kou je glycerin, tea-tree olej a jojobový olej 

s přidáním bylinných extraktů. Je to jeden

z nejprodávanějších produktů v péči o nohy. 

Vhodný pro diabetiky. Balení 75ml

 – neboli atletická noha. 

Mnoho lidí, kteří touto plísňovou infekcí trpí, 

provází svědění a loupání pokožky. Tento 

výrobek je bohatý na vitamín E, který se pojí

s přírodními složkami, jako je glycerin. Ten 

udržuje pokožku měkkou a vlhkou, zatímco 

mandlový olej ji chrání a zabraňuje poškození. 

Vhodný pro diabetiky. Balení 75ml

 – léčba plísňového one-

mocnění je trvale úspěšná, budeme-li se 

starat i o svoje boty. Sprej do bot je složen

z glycerinu. Vhodný pro diabetiky. Balení 

150ml

 - osvěžující sprej na 

nohy, který zabraňuje problémům s pocením 

a přidruženým zápachům. Hlavní složkou je 

opět glycerin, pak eukalyptus a mentol. 

Vhodný pro diabetiky. Balení 150ml
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• Krém na kuří oka a mozoly 

• Krém na praskliny a trhliny

• Balzám na nohy pro každodenní péči 

• Balzám na nohy pro péči o nohy suché

a svědivé

– jednoduché, 

bezbolestné řešení pro odstranění mozolů

a kuřích ok. Úspěšná léčba je zaručena díky 

složení na bázi lanolinu, kyseliny salicylové

a skořápek z vlašských ořechů. Jedinou 

zápornou vlastností je, že NENÍ VHODNÝ PRO 

DIABETIKY. Balení 75ml

 – rychlé 

hojení prasklin umožňuje složení krému: 

lanolin, vazelína a oxid zinečnatý. Tento krém 

se osvědčil i pro péči o ruce. Balení 75ml

– 

složení glycerin, okurka, aloe vera a bylinné 

výtažky – pečují o pokožku a zabraňují tvorbě 

plísňových infekcí. Balení 150ml a 500ml

 - složení glycerin, rozmarýn a bo-

rovice horská. Balzám se rychle vstřebává

a aplikuje se malé množství. Balení 150ml

a 500m

 – gel na bázi glycerinu

a malého množství kyseliny salicylové

 - výrobek na bázi 

glycerinu, kafru a tea-tree pro prevenci tvorby 

puchýřů. Roztok posiluje pokožku před zátěží 

a zabraňuje tvorbě puchýřů.

• Gel na bradavice

• Roztok na puchýře

Tímto jsem vám ve zkratce představila 

produkty Impetial Feet. Tyto produkty 

sama používám ve své praxi pedikérky

a moji klienti jsou velice spokojeni.

Krásná Ves 61

Katusice  294 25

www.nohyzdrave.cz

povolna.jitka@seznam.cz

Zdravé nohy s.r.o.

Povolná Jitka
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ZAROSTLÝ NEHET

Jaroslava Trzaskaliková

pedikérka, školitelka, Karviná, www.pedikurajt.websnadno.cz

Dlouho jsem přemýšlela, co k tomuto tématu 

napsat. Všichni víme, že toto je téma na 

dlouhé diskuze. Každý z nás si našel svou 

cestičku v ošetření zarůstajícího nehtu.

Jsou lékaři - chirurgové. 

Ano, oni v první fázi pomohou – stržením 

nebo vyříznutím části nehtu. S tímto mám 

velký problém, jelikož je to dočasné, a když 

v matrix zůstane kořen nehtu, tak ten začne 

opět růst a problém je znova na světě. 

Samozřejmě ne u každého.

Ale budiž… je to jejich práce a jsou povinni 

pacienta ošetřit. Dělají to svým způsobem, jak 

se to naučili. A taky ne každý zákazník chce 

vynaložit nemalé peníze za nehtové špony.

No a pak jsme tady my – pedikérky.

Každá ošetřujeme svým způsobem. Ať je to 

tak či tak.

Některé pedikérky ošetřují nehty klasickým 

způsobem, jak se to kdysi naučily. Bohužel 

často se to potkává s prací podobné chi-

rurgům. To znamená vystřihnutí, vytrhnutí. Já 

s tím mám opět velký problém.  Odmítala 

jsem tento způsob ošetřování na svém 

úplném začátku. Řekla jsem si, že toto nikdy 

dělat nebudu a taky jsem to nikdy neudělala.

Tento způsob ošetření v některých případech 

vede k tomu, že se nehet po čase začne stáčet 

po stranách dovnitř. Toto my všichni, kdo 

pečujeme o nohy, víme. 

Nezatracuji tento způsob, ale uvědomte si, že 

i toto je pouze dočasné řešení.  Proto když 

neděláte špony, nestyďte se a odešlete 

zákazníka ke kolegyni, která aplikuje nehtové 

špony. Myslím si, že tady je spolupráce na 

místě a není se za co stydět, ani není důvod se 

bát, že přijdete o klienta. Dobrá pedikérka má 

klientelu plnou a toho vašeho vám po 

ošetření nehtu ráda odešle zpět do celkové 

péče. fo
to

 a
rc

h
iv

 a
u

to
rk

y 



www.podiatrie.cz     39

A pak jsou tady ty pedikérky, které jdou 

s dobou a naučily se pracovat s nehtovými 

šponami. Často spolupracují s lékařem. Tento 

způsob je sice pomalý, ale vše chce svůj čas, je 

potřeba velká trpělivost na obou stranách.  

Nehet se musí naučit správně růst a tímto 

způsobem je to nejlepší co pro něj můžeme 

udělat. Rovnání v žádném případě nesmíme 

uspěchat. Musíme měnit špony dle potřeby, 

jedna aplikace většinou nestačí.

Hlavně je ale třeba zjistit příčinu, proč začal 

nehet zarůstat. Může být mnoho indicií. Obuv, 

klenba nohy a podobně. Je také potřeba hned 

na začátku klienta poučit, co by měl udělat, 

neudělat a čeho se vyvarovat. Toto je hodně 

důležité. Nemůžeme zapomenout seznámit 

ho s postupem a průběhem, možnou délkou 

rovnání. Vždy je to o charakteru daného 

problému.

Je moc dobré si pořizovat fotografie každé 

návštěvy a každého posunu a výměny špony, 

abyste viděli ten posun a pokrok, který jste 

s klientem udělali. Fotografovat smíte samo-

zřejmě jen se souhlasem klienta.

Miluji tuto práci a s každým novým klientem

a novým zárůstem se posunuji dál a dál. Jsem 

za ni vděčna a jsem hlavně šťastna, že mohu 

někomu pomoci při jeho obtížích. Zbožňuji 

ten pocit, kdy se klient vrátí a vřele poděkuje, 

že se konečně vyspal. 

Nebudu zde nikoho jmenovat – jednalo by se 

o reklamu, ale věřím, že se v tomto příspěvku 

najdou ti, koho se to týká. Tímto chci 

poděkovat firmám, ve kterých jsem se mohla 

naučit aplikaci špon a některým doktorům, 

kteří mi věří a svěřují mi své pacienty.

 Pro příklad vám tady dám pár fotek své práce. 

Každá bude na jiné téma – stržení - vyřezávání 

nehtů pedikérkami - neukázněnost. Samo-

zřejmě všechny fotky, které publikuji, po-

užívám se souhlasem svých zákazníků.

PODIATRICKÉ 3/2017
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Zarůstající nehet
v praxi pedikérky

Dita Szewieczková

pedikérka, Český Těšín

Chlapec 13 let přišel na pedikúru se zaníce-

ným zarostlým nehtem po návštěvě lékaře, 

který chtěl řešit problém radikální cestou. 

Klient si zarůstání způsobil sám špatným stří-

háním nehtu. Jedná se o hokejistu, momen-

tálně měl suchou přípravu, trápí jej velmi 

potivá noha. Doporučila jsem tréninky na čas 

vynechat. Chlapec docházel na ošetření 

pravidelně 2krát týdně. Dále jsem doporučila 

konzultaci klienta s lékařem, aby zvážil užívání 

antibiotik na přítomný zánět. Lékař léky pře-

depsal a klient je užíval. 

42    www.podiatrie.cz

Kazuistika

Nehet a nehtový val jsem ošetřovala a uvol-

ňovala s pomocí Prontoman spray, prováděla 

jsem pravidelně tamponáž. Doma klient 

používal Prontoman Nagel. Po zklidnění zá-

nětu jsem devátý den aplikovala BS sponu.

Z každé návštěvy jsem posílala fotky mamince 

chlapce, aby viděla postup, případně do-

hlédla na domácí péči. Chlapec výborně 

spolupracoval. Opravdu pravidelně docházel, 

i když dojížděl 15 km. Pečlivě dodržoval mé 

rady a nehet ošetřoval. Díky této spolupráci 

byl úžasný výsledek již po měsíci.
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