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Milí přátelé,   
Vám všem i Vašim blízkým  

přeji příjemné prožití  
vánočních svátků,  

pevné zdraví, hodně štěstí,  
spokojenosti, mnoho  

pracovních i osobních úspěchů  
 v novém roce 2014.

zároveň děkuji za skvělou  
spolupráci v uplynulém roce.

MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS
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Dne  4. 11. 2013 rezignovala na člena a předsedkyni dozorčí 
rady paní Jaroslava Voláková. Dle platných voleb z roku 

2012 byla za člena dozorčí rady kooptována  
paní Halina Mičková. Dozorčí rada si zvolila po doplnění  

za předsedkyni paní Elišku Kopeckou. 

Dne 7. 11. 2013 rezignoval na funkci člena řídící rady  
pan Jaroslav Fešar. Za člena řídící rady byla dle voleb 2012  

kooptována paní Ivana Kamencová.  
Všem nově zvoleným blahopřejeme.
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Vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil a popřál Vám 
nejen do nového roku 2014 mnoho štěstí, zdraví a pracov-
ních úspěchů.

Obvykle titulní sloupek nepíši, 
ale na základě skutečností, které 
se staly a které mne velmi hlubo-
ce zasáhly, jsem nucen reagovat 
na běh věcí kolem mne zásad-
ním prohlášením.
Všichni, kdo mne znáte, víte, že 
mám svoji práci velmi rád a rád 
se dělím i o své těžce a draze na-
byté zkušenosti se všemi aktivní-
mi členy naší společnosti, kteří o 

to projeví zájem. Moji práci si mohli zblízka na mém pracovišti 
prohlédnou stovky zájemců o obor podiatrie v rámci celé řady ško-
lení, dále se mohli poučit tisíce účastníků MEDsport sympozia, 
Mezinárodního podiatrického sympozia a dalších akcí, které jsem 
spolupořádal zejména pro členy ČPS. Všichni znáte moji vizi jed-
notné silné podiatrické společnosti, která vznikla na křídlech Aso-
ciace pedikérů ČR i díky takovým lidem, jako je Hana Hušková a 
Jaroslav Fešar (omlouvám se ostatním nejmenovaným). Vždy jsem 
hlásal rovnost všech členů naší společnosti a naši značku jsem při-
rovnával k deštníku nad všemi odborníky, kteří se zabývají ve své 
praxi nohou. Všude ve světě, kde jsem byl, oceňovali fakt, že je 
v České republice jedna silná společnost se stovkami členů, která 
ukazuje cestu lékařům, fyzioterapeutům, protetikům, obuvníkům, 
pedikérům a dalším odborníkům, pro něž je péče o nohu zásadní. 
Na žádném školení jsem neodděloval pedikérky od lékařů nebo 
fyzioterapeuty od obuvníků. Naopak, bylo a je mojí vizí vše spojo-
vat, aby se různé obory navzájem mohly obohacovat a vzdělávat.
Jelikož jsem se dozvěděl, že jeden z nejvýznamnějších členů ČPS 
(pozice tajemníka ČPS) si před necelým rokem (!!!) „papírově” zalo-
žil Českou podologickou společnost a tento měsíc společně a tro-
chu „přes kopírák” s předsedkyní DR ČPS odůvodnili svoji abdikaci 
na svoje volené funkce v ČPS slovy: „Své rozhodnutí zdůvodňuji 
dlouhodobými neshodami s vedením ČPS, špatnou komunikací 
s vedením ČPS, a to z důvodu autoritářského, nedemokratického 
způsobu řízení společnosti novou prezidentkou a malého respektu 
řídící rady ke kompetencím dozorčí rady. Neztotožňuji se s názory 
a jednáním vedení společnosti, tudíž v takovém vedení již nechci 
déle setrvávat”, či: „Neztotožňuji se a nesouhlasím s názory a jed-
náním prezidentky společnosti a některých dalších členů řídící 
rady, ani s dalším směrováním České podiatrické společnosti, které 
je podle mého přesvědčení v rozporu se zájmy většiny členů. V ta-
kovém vedení již nechci déle setrvávat”, musím na tato slova zcela 
zásadně reagovat. Jestliže je někdo voleným členem ŘR ČPS a 
v  tomto okamžiku zakládá „konkurenční podologickou společ-
nost”, co k tomu dodávat více...

Všichni se můžete přesvědčit: Data ze statistického úřadu ČR, Ná-
zev: Česká podologická společnost o. s., IČO: 01380001, Právní 
forma: Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.), Adresa: 
Michelská 272/50, Michle, 141 00 Praha, Datum vzniku: 31. le-
den 2013, Počet zaměstnanců: Neuvedeno, NÁZEV: Česká po-
dologická společnost o. s., IČO: 01380001, ADRESA O.R.: Michel-
ská 272/50, Michle, 141 00 Praha 1, firma na této adrese - mapa, 
PRÁVNÍ FORMA: Sdruž. (svaz, spolek, spol.), KONTAKTY: Vyhle-
dat Česká podologická v telefonním seznamu Česká podologic-
ká společnost o.s. - majitel ochranných známek Česká Podolo-
gická Společnost - ochranná známka, majitel Jaroslav Fešar 
oz.kurzy.cz/ceska-podologicka-spolecnost-os/. Proti tomuto 
skutku jsou finanční „nesrovnalosti”, které ukázal provedený audit 
ČPS a který se řešil na posledním sjezdu ČPS, kde se ŘR i DR snažila 
vše se ctí uzavřít, i na mne, jako dlouholetého viceprezidenta ČPS, 
hodně silnou kávou. Tomuto jednání se slušně řečeno říká podraz. 
Jde o podraz na členy ČPS, podraz na své přátele i pošlapání všech 
principů, na kterých jsme s dalšími kolegy budovali Českou podia-
trickou společnost po mnoho let.
Prohlašuji, že řídící rada vždy pracovala i nadále pracuje zcela de-
mokraticky a v žádném případě nedochází k žádnému válcování 
minoritního názoru. Nepamatuji se, že bychom se někdy v ŘR roz-
hodli jinak, než konsensuálně - byť byla ostrá diskuse, vždy jsme se 
dokázali dohodnout. Také prezidentka ČPS postupovala vždy korekt- 
ně, demokraticky a v zájmu celé členské základny. Za více než jeden 
rok činnosti velmi výrazným způsobem posunula naší společnost 
o velký kus dále. Vždy jsme zvali na naše jednání i členy DR, byť jsme 
tak nemuseli činit. Naopak jseme nabádali členy dozorčí rady k ak-
tivní kontrole řídící rady po stránce faktické i ekonomické. Je skuteč-
ně problém, kdy si po půl roce předsedkyně DR a členka návrhové 
komise, která četla usnesení na sjezdu ČPS vzpomene, že ho nepo-
depíše, neboť vše bylo jinak. A to i přes zcela opačné argumenty 
dalších dvou členů návrhové komise! Je skutečně velmi zvláštní, 
když si tajemník ČPS „založí” vlastní konkurenční podologickou spo-
lečnost (1/2013) a má ten žaludek hrát si na obětního beránka na 
sjezdu ČPS (5/2013). Dále je skutečně velmi smutné, když se po mé 
žádosti o předložení evidence ke kontrole podiatrického vzdělávání 
našich členů dozvím, že je svévolně tajemník ČPS a bez vědomí ŘR a 
DR skartoval... Je asi v tomto světle nepodstatné, když zve člen naší 
společnosti osobně na akci pro pedikérky, kterou má garantovat 
ČPS, svým jménem s podpisem Česká podologická společnost. Růz-
ná šeptanda, zlovolné e-maily, osočování prezidentky, ŘR nebo jiné 
lži zcela odmítám a takovýto způsob komunikace jsem nikdy nepo-
užil a ani nepoužiji. Proto Vám otevřeně píši své jasné stanovisko 
s ověřitelnými fakty a chci Vám jasně garantovat kvalitní fungování 
naší společnosti pro všechny naše členy a v plné míře.  Není ani žád-
ný problém ustanovení sekcí těch odborností naší společnosti, které 
o to požádají a které by vedla autorita, jež by si přímo daná skupina 
zvolila na našem příštím sjezdu. V tuto chvíli je bohužel na spadnutí 
vyloučení člena naší společnosti pro flagrantní porušení jednání 
člena společnosti. Velmi by mne zajímal názor členské základny 
a jsem plně k dispozici k diskusi: havrda@podiatrie.cz

Všechny zdraví, MUDr. Miroslav Havrda, 1. viceprezident ČPS
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„Hodně mluvit a hodně říci”, není to samé. Homér

Nebudu psát dlouze. Každý z vás má právo na svůj názor. 
Každý má právo udělat si svůj úsudek o mé činnosti.  
Nechci zde vypisovat, co jsem kdy a kde pro společnost 
učinila. Otázky zní: „Pokročili jsme za 1,5 roku kupředu?  
Jsou zájmy vás pedikérů a dalších členů společnosti 
dostatečně hájeny? Považujete zavedení workshopů,  
ač jsou zdarma, za zbytečné?” 

Vyzývám Vás, členy České podiatrické 
společnosti, k jednotě. Nedovolte,  
aby se naše společnost rozštěpila! 
Vy, členové, léty budované společ- 
nosti, máte nyní její osud v rukou.  
Věřím vám.

MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS

Na základě zjištěných skutečností se řídící rada rozhodla 
se souhlasem členů dozorčí rady na svém jednání  

dne 24. 11. 2013 svolat dvoudenní sjezd členů ČPS 
na 28. 3. - 29. 3. 2014 

do lázní Bohdaneč. 

Máte-li pochybnosti, dotazy, potřebujete cokoli objasnit,  
pište na e-mail: ortopediesouckova@seznam.cz

Sjezd České podiatrické  
společnosti 2014
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Přede dveřmi 
Vážené členky a členové!

Nemohu již déle mlčet k situaci, která je uvnitř naší společ-
nosti, a to hlavně v orgánech ČPS. Z výše uvedeného výčtu je 
patrné, kdo v rámci rady a pověření ve své funkci pro organi-
zaci, a tím pádem především pro Vás, členy opravdu praco-
val, a posunuval společnost dál vytyčeným a odsouhlase-
ným směrem. A kdo se nejen pouze vezl v rámci své funkce, 
ale svými činy a postoji zabraňoval rozvíjení společnosti, 
posunu vzdělávání na uznaném a kvalifikovaném stupni, ale 
hlavně společnost rozděloval a rozděluje na dvě křídla, tak 
jak to vidíme nakonec i v naší politice.

Jak mnozí víte, na posledním sjezdu se rozhodlo, aby všech-
ny chyby, ale především finanční nesrovnalosti, které proká-
zal audit především tehdejšímu prezidentovi, panu Fešarovi, 
byly zahlazeny. Stalo se a všichni jsme se domnívali, že již 
bude klid na práci a skončí věčné rozbroje, byť skryté. Mnozí 
z Vás nám sdělili, že nejsou hloupí a audit pochopili, ale pro 
zahlazení hlasovali právě proto, aby už byl klid, společnost 
a hlavně vedení mohlo v klidu pracovat. Ale omyl!

Již delší dobu jsme měli signály, a to jak zvenčí, tak právě 
z činnosti řídící rady, že Jaroslav Fešar se nesmířil se ztrátou 
svého prezidentského postu, a přesto, že je člen řídící rady, 
který by měl ze své funkce iniciovat projekty a návrhy, sám 
nedělá pro společnost nic prospěšného, ale naopak jakékoli 
nové myšlenky a návrhy, včetně projektů, blokuje nikoli na 
základě odborností, ale na základě ublížennosti. Není na to 
sám, přesně to samé dělá předsedkyně dozorčí rady, paní 
Voláková, s tichým souhlasem členky dozorčí rady paní Ka-
deřábkové, ačkoli nic z toho není v jejich pravomoci. Řídící 
rada je však slušná a zve na svoje zasedání i  dozorčí radu 
a  posílá jí náměty k vyjádření. Výsledek je takový, že tito 
volení členové orgánů sami nic nevymyslí, ani nevytvoří, 
a věřte, že je to mnoho a mnoho hodin práce nejen v jejich 
volném čase, ale hlavně zadarmo (což v minulém vedení 

nebylo), ale to, co ostatní navrhnou a vytvoří, jen zkritizují 
a  buď úplně, nebo částečně zavrhnou. Díky jmenovaným 
nebylo zatím možno realizovat vzdělávací středisko ČPS, ale 
hlavně nebylo možno podat žádost o dotace pro naší společ-
nost, která by byla prospěšná všem oborům soustředěným 
v naší společnosti, čímž poškodili celou členskou základnu.

Svýmí lživými a neúplnými výroky a informacemi uvádějí 
členskou základnu v omyl a rozpolcenost a v pozadí se tímto 
ještě baví!

V krátkém shrnutí uvádím, že v roce 2003 převzal Jaroslav 
Fešar iniciativu a oživil původní Asociaci pedikérů, později 
ztransformovanou na Podiatrickou společnost, což je chvály- 
hodné, ale převzal i všechny vytvořené hodnoty, tedy zá-
kladnu i finance, což je podstatně jednodušší, než všechno 
toto vytvořit.

Na předminulém volebním sjezdu mi členové dali důvěru na 
post 2. viceprezidenta, bohužel, jsem nemohla počítat s tím, 
že v rozložení sil řídicí rada 5 a dozorčí rada 3, která má přes-
ně stanoven mandát své činnosti ve stanovách, nedělala nic, 
tak jako předchozí, ale zde se to hodilo. Ať jsem chtěla, co 
chtěla, bylo to 4:1, někdy 3:2, což vždy přehlasovalo cokoli. 
Ale když bylo potřeba, použily se i hlasy dozorčí rady, v tom-
to případě neoficiálně, ale i neoprávněně, ale společnost 
pracovala na určitém principu dál, vlastně se z mnoha čin-
ností stal byznys pro pár vyvolených, ale nikam zvlášť se 
profesně neposunovala, a především nepracovala na další 
profesionalizaci pedikúry v součinnosti s ministerstvy a dal-
šími subjekty. Zaběhnutá, zprofanovaná výuka pedikúry, 
přinášející zisky, ale ne kvalitu a profesionalitu, semináře 
dobře zpoplatněné, slibující, např. reflexologii za 3 dny, pří-
strojovou pedikúru za 1-3 dny, a mohla bych pokračovat. 
Tomu přeci nemůže uvěřit největší amatér, natož profesio-
nál! Vždy pochopitelně s diplomem a kulatým razítkem 
společnosti, aby to bylo papírově košer! Sbírání bodů systé-
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a za dveřmi ČPS 
mem přijedu, odprezentuji se, obdržím diplom a potichu 
zmizím! Při posleních volbách byla poměrně nižšší účast 
(86), než jindy (cca 130), a ptala jsem se v duchu, proč, do-
konce i Jaroslav za mnou přišel, že je nás méně. Poté jsem 
byla informována od členů, kteří nedisponují e-mailem, a 
kteří vždy dostávali písemnou pozvánku, že tentokrát nic 
nedostali, takže se nemohli zúčastnit. Bylo zde pár těch, 
kteří se dozvěděli náhodně a na poslední chvíli přijeli. Byl to 
podraz, a neobstojí zde, že bychom na pozvánky neměli pe-
níze! Pozvánky v jakékoli podobě měl na starosti Jaroslav 
Fešar a  jeho sekretářka. Byl to čistý záměr. Nicméně i tak 
jsem měla v přímé volbě, jen o 2 hlasy méně, než Jaroslav. 
Což byl těsný výsledek. To, že byla dvoukolová volba, jsem si 
já nevymyslela, bylo to tak ve stanovách, doktor Havrda vše 
srozumitelně přednesl a vysvětlil na začátku sjezdu a valná 
hromada si to tak odsouhlasila. Druhým kolem jsem ztratila 
pozici 2. viceprezidenta a získala pozici člena řídící rady tak, 
jako i Jaroslav Fešar. Protože nejsem kariérista ani egoista, 
vzala jsem to v pohodě na vědomí, protože jsem věděla, že 
chci pracovat dál pro členy jako doposud, ne-li více, bez 
ohledu na to, jakou mám pozici, nebo funkci.

Na našem webu se nedávno objevilo upozornění na počíná-
ní Jaroslava Fešara, které je zatím bez odezvy. Není to proto, 
že bychom byli slaboši, a bylo nám to jedno. Podobné infor-
mace zazněly prý přímo na stánku panu Fešara v Letňanech, 
kde bylo řečeno, že musí vzniknout nová společnost atd. 
Byla u toho i Jarka Voláková a asi i jiní. Já sama jsem se po-
prvé nezúčastnila z důvodu dovolené. Nicméně jsme si říka-
li, že to přece nebude pravda, nebudeme podporovat po-
mluvy a drby, není přeci problém vzdát se svého mandátu 
a ze společnosti vystoupit, a tvořit si eventuálně subjekt dle 
svých představ. No, a tady jsme doplatili na slušnost. Ověřili 
jsme si, že vše je pravda, pan Fešar si zažádal již v říjnu 2012, 
a registraci na jiný subjekt obdržel na jaře 2013.

Nemá to nic společného se slušností ani s profesionalitou. 
Pod tíhou těchto důkazů nejprve rezignovala paní Voláková, 
která se však obula do řídící rady ve smyslu, že je vše nede-
mokratické a nelze spolupracovat, a po pár dnech rezignoval 
i pan Fešar, bez udání důvodu. Tímto článkem a mým vlast-
ním vyjádřením nesu tzv. svoji kůži na trh. Ale nepohřbím 
své vlastní dítě, ani své původní myšlenky a ideály. Pokud 
budou členové mít zájem o mojí práci, tak ji budu dělat. 
Tímto článkem chci upozornit na skutečnosti, které se nikdy 
neměly dostat na světlo a ani k členské základně. Zápisy 
z jednání toto nikdy neuveřejňovaly, a s tím se také počítalo.

Vím, jak těžké je hledat pravdu a následné rozhodování, nic-
méně, pokud by vítězil alibizmus, květnaté řeči, populiz-
mus, kariéra a ego jedinců v této společnosti, nemám zde co 
dělat. Nebyl to nikdy můj cíl, nemám na to povahu ani žalu-
dek, a kdybych tyto vlastnosti měla, šla bych nejspíš do po-
litiky. Tam bych se uplatnila, ale nemohla bych dělat svoji 
práci, která je mojí kariérou i smyslem mého života, proto 
jsem pomáhala a pomáhám druhým, aby dosáhli svých cílů 
a ideí. Pokud jsem někomu nepomohla, nechť mi odpustí, 
jsem jen člověk a není v silách jedince vyhovět všem, jak si 
představují.

Především řídící rada teď bude dle volebního systému koop-
tovat nové členy do vedení a bude pokračovat ve své práci.

Blíží se však konec roku, a tak bych všem chtěla popřát 
i  v  této nelehké době mnoho zdraví a optimismu, štěstí 
a  pohodu, úspěchy jak v osobním, tak pracovním životě, 
a také krásné svátky vánoční.

Věřím, že se budeme setkávat i v příštím roce a najdeme si 
kromě práce čas na osobní a odpočinkové setkávání. 

Děkuji. 
Hana Hušková 
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Milý Davide, je tomu už několik let, kdy jsi docházel za mnou 
ještě coby dítě do ordinace. Od té doby se mnoho změnilo. 
Najednou je z tebe pohledný muž s krásně podmanivým hlasem. 
Splnil se ti životní sen - stát se zpěvákem? 
Děkuji za krásná slova. Vzpomínám si, jak jste mi dávala 
takové elektrické gumové polštářky na paty. Myslím, že mi  
to pomohlo. Samozřejmě mám radost, že mohu dělat to,  
co je můj život a tím je hudba. Musím však na sobě stále  
ještě pracovat a posouvat se dále.

Vím, že si skládáš sám texty a hudbu, což zabere hodně času. 
Máš ještě nějaké koníčky?
Koníčkem je pro mě vystupování s kapelou a komunikace  
s publikem. Často teď také hraji squash a v létě jezdím  
na kole.

Vím, že jsi zpíval s Danem Hůlkou, Monikou Absolonovou  
a dalšími zpěváky. Vídáte se i nyní?
S Danem zpíval sbor mé maminky Koťata, já byl v roli diváka. 
S Monikou máme krásný duet Budu tu stát, který je oficiální 
hymnou Avon pochodu, jež bojuje proti rakovině prsu.

Léta se věnuji problematice nohou. Nohy nás nosí celý život.  
I na prknech slávy stojí človek na nohou. Jak je to s tebou?  
Máš čas na procházku nebo si jen tak trošku zaběhat?
Ano. Rád trávím volný čas v přírodě, kde čerpám energii,  
ale i invenci pro nové písně.

Chodíš někam na pedikúru, manikúru (případně zda jsi měl 
někdy nějaký problém - zarostlý nehet apod.)? Máš čas  
relaxovat, jít na masáž chodidel či na jinou péči?
Upřednostňuji masáž, při které se uvolním a mohu relaxovat. 
Masáž nohou musí být od profeionála, jinak mám pak křeče 
v nohou.

Je adventní čas a k němu patří i různé charitativní akce.  
Kde budeš mít v nejbližší době koncert?
12. prosince zpívám v O2 Aréně pro Kapku naděje a hned den 
na to, 13. prosince, mám Vánoční koncert v Divadle U Hasičů, 
kde zahrajeme s mou kapelou koledy z celého světa a dojde i 
na mé písne Akorát nebo Počítám.

Co bys popřál našim čtenářům?
Aby vás nohy nezklamaly, musíte se o ně hezky starat a hýčkat 
je po všech stránkách! Veselé Vánoce!

S Davidem Deylem si povídala MUDr. Marie Součková

Rozhovor s Davidem Deylem
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Na doprovodné výstavě kongresu vystavovatelé ukázaly nej-
modernější kabiny pro poskytování služeb v oblasti pedikúry, 
včetně přístrojů na suchou pedikúru. Excelentní bylo zastou-
pení firmy Sidas, Tekscan i dalších firem, které předvedly 
ukázky vyšetření, včetně podobarometrie, dorsoscanu i pří-
stroje na výrobu stélek, brusky s  různým stupněm odsávání 
apod. Vystavovatelé z mnoha zemí seznamovaly návštěvníky 
s  novými typy silikonových korektorů, s přístroji na zjištění 
neuropatie, nechyběly pojízdné rtg scany, terapeutické 
a biostimulační lasery, přístroje, i jednorázové, na kryoterapii, 
ultrazvukové přístroje ad. K vidění byla obuv nejen pro dospě-
lé, diabetiky, ale i děti, včetně stélek s vysokým obloukem do 
supinace dle posledních principů léčby plochonoží.

Mnohé firmy prezentovaly nové přípravky k  ošetření nohou 
u diabetiků, suché či citlivé pokožky, s hlavními složkami účin-
né látky 10-15 % ureou, kyselinou hyaluronovou, protiplísňo- 
vé přípravky apod. Od firmy PODO by Giuseppe Barbieri bylo 
možno zhlédnout titanové násadky na jednorázové čepelky 
různých tvarů pro klasickou pedikúru.
Pro handicapované osoby bylo možno  
zhlédnout novinku ShowerSandal.
Podrobnější informace o přednáškách, systému vzdělávání 
a novinkách v podiatrickém vyšetření budou podány na sjez-
du ČPS.
 

Léčba onychomykózy  
fotosensibilizátorem v kombinaci 
s biostimulačním laserem
Expozice firmy Hahn Medical Systems GmbH  
mne zaujala nejvíce.
V moderní medicíně se od roku 1990 používá fototerapie pro 
léčbu nezhoubných nádorů, kožních nemocí i chronických 
ran. Od poloviny 90. let pracuje v Německu univerzitní profe-
sor Dr. Rainer na fotosenzibilizátorech a kompatibilitě světel-
ných zdrojů v léčbě nejen chronických ran, ale i onychomykóz. 
Na základě letité práce a studií, včetně expertů pro oblast 
chemických látek, byl vyvinut: PACT - protiplísňový gel na 
nehty a PACT - gel na chronické rány. Aplikace na nehty nohou 
či rukou funguje pouze v kombinaci s expozicí světla prostřed-
nictvím speciálního jednoduchého zařízení. Pact metoda za-
bíjí gram - pozitivní, negativní bakterie, a také plísně, ničí 
bakteriální lipopolysacharidy, fosfolipidy atd., blokuje bakte-
riální enzymy a proteinázy, redukuje bakteriální virulenci, 
podporuje regeneraci tkání a růst kolagenu. Kombinace foto-
sensibilizátoru a světelného zdroje často nahrazuje místní 
antibiotickou léčbu. I v případě zárodků odolných antibioti-
kům může tato metoda trvale deaktivovat a ničit biofilm, ničí 
plísně bez změny barvy a bez jakýchkoliv vedlejších účinků, 
zlepšuje léčbu infekcí, včetně kostních, a vředů. Metoda apli-
kace a  léčby je snadná. Německo má s  touto technikou více 
než 10  leté zkušeností. Byly provedeny nezávislé vědecké 
studie a metoda je doporučena německých i dalším světovým 
odborníkům. V případě použitého fotosenzibilizátoru tolo-
nium chlorid byla prokázána jeho maximální bezpečnost. Je 
to látka, která dokáže v  kombinaci se speciálním světlem 
v krátké době vyřešit mnoho problémů. K léčbě se používají 
zařízení PactMED a PactDerma s dosažením účinků i hluboko 
pod povrchem.

MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS

Stručně o expozicích  
na Světovém kongresu  
FIPu v Římě

květen 2013 červen 2013

leden 2013 červenec 2013

ShowerSandal
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Symbolika zimy
Zima je v čínském pojetí koncem, ale také impulzem k novému 
začátku, neboť po ní vždy přichází jaro a příroda se rodí z vody, 
v níž se postupně proměňuje sněhová pokrývka. Toto roční ob-
dobí symbolizuje klid a spánek. Je to přechodné období mezi 
dvěma cykly. 
Barvami jsou temně modrá a černá.
V zimním období jsou nejaktivnějším párovým orgánem LED-
VINY společně s MOČOVÝM MĚCHÝŘEM.
Pokud máme ledviny v  harmonii, vládneme silnou vůlí, hou-
ževnatostí, vytrvalostí a naše vztahy, zejména partnerské, 
vzkvétají a jsou v pořádku.
Při oslabení ledvin postrádáme rozhodnost, lehce podléháme 
apatii, často se cítíme bezmocní, chybí nám energie k činům. 
Při ,,přehřátých“ ledvinách jsme zase přehnaně aktivní, neklid-
ní, uspěchaní a máme sklony k workoholismu.
Energii ledvin povzbudíme a harmonizujeme kontaktem s vodou 
a teplými vodními procedurami.
Vzpruhou pro ledviny je také plné prožívání sexuální radosti 
a partnerství.
Přírodní prostředky s antibiotickými účinky jsou česnek, cibule, 
křen, některé bylinky - lichořeřišnice, tymián, šalvěj a další.

V zimě nám především prospívají:
•  při oslabené funkci ledvin jsou vhodné zahřívající a prokrvu-

jící éterické oleje - jalovec, černý pepř, cedr, skořice, zázvor, 
koriandr nebo hřebíček

• celotělové koupele 
• pravidelné saunování
• koupele nohou
• masáže

Zimní talíř pro zdraví:
Správná strava je jednou z nejdůležitějších součástí obrany pro-
ti tomu, aby nás přemohla zimní tíseň. Na podzim jsme se za-
čali připravovat konzumací sezónní zeleniny (zelí, kapusta...) 
a také jsme si mohli dovolit více kořenit a solit, protože pikantní 
chuť podporuje element kovu. Také zima vyžaduje stravu poně-
kud sytější, bohatší na tuky a bílkoviny. Je to období, kdy je 
moudré podpořit kondici ledvin. Ledviny mají rády slaná, ale 
ne přesolená jídla, která napomáhají uvolňování hlenů, a mají 
projímavé a změkčující účinky.

Mezi typické potraviny podporující energii Vody a ledvin řadí-
me např. černé mořské řasy, plody moře, ryby, tmavé maso 
a luštěniny. Z živočišných surovin zahřívá hlavně maso (nejvíce 
červené) a živočišné tuky, jako jsou sádlo a máslo. Výborné jsou 
také ořechy a různá semena, která nám doplňují potřebné mi-
nerály.

Zimní zelenina - mrkev, celer, petržel, zelí, kapusta a další - při-
pravují se z  ní chutné polévky a různá zapékaná jídla. Dále  
používáme potraviny, které zahřívají - česnek, pórek, cibule, 
pažitka, křen a paprika.

V zimě je vhodné dát si k snídani něco teplého, milovníci slad-
kého mohou vyzkoušet různé obilné kaše. Je vhodné připravo-
vat pokrmy delší tepelnou úpravou, pečením. Vyhýbáme se 
pokrmům ochlazujícím.

Z  koření vybíráme hlavně druhy s  výrazně ostrou chutí, jako 
jsou pepř, paprika, hořčičné semínko, zázvor, jalovec, bazalka, 
rozmarýn, skořice, koriandr, kardamom, hřebíček a nové koře-
ní.

Chladné období nám pomohou překonat tzv. ledvinové bylin-
ky - tužebník, vrba, mochna, bříza, přeslička, brutnák, medvě-
dice, podběl, heřmánek, mateřídouška, prvosenka, dále yzop 
a plody hlohu.

Zimní čas 
Trvá od 15. listopadu do 15. února dle pentagramu vycházejícího z filozofie Východu, symbolizuje element 
VODY. Představuje odvahu, rozhodnost, silnou vůli, schopnost přežít, vynalézavost a moudrost. V pentagramu 
živlů představuje prvek vody konec cyklu pěti elementů. Je ztotožňovaný se zimou, severem, nocí a také smr-
tí či přerodem. Je to doba latence, kdy svět odpočívá pod příkrovem sněhu a ledu a čeká na své znovuzrození 
v podobě jara. 

podiatrické listy 3/2013
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Použitá literatura: Aromaterapie pro léčení duše, Gabriel Mojay • 
Aromaterapie v pediatrii, N. V. Nagornaja • Bylinky pro děti a maminky, 
Magdaléna Staňková-Krohnová • Tajemství krve, Vít Syrový.

Vliv zimy na člověka
Období zimy znamená minimum světla a tepla, a tedy i vý-
znamný úbytek energie. Organismus začíná žít ze zásob, které 
jsme měli za úkol obstarat si zejména v  čase pozdního léta 
a podzimu. Zima s  sebou přináší pocit stísněnosti až strachu. 
Neustálá tma a mráz jsou deprimující. 
Nejsou-li jeho elementy v  rovnováze, může se na něm zima 
projevit pocity úzkosti a sklíčenosti. Organizmus smutní, cítí se 
slabý a bezradný. Jako by na něm ležela těžká vrstva ledu a ne-
mohl se nadechnout. Je uvězněn v lavině, která jej dusí. Potře-
buje sílu, aby se mohl vyškrábat na světlo.

Právě takový dokáže být nekultivovaný element vody. Je to 
nesmírně silná a zároveň zrádná a záludná síla, která musí být 
neustále usměrňována elementem země. Země udává vodě 
směr a vytyčuje jí hranice. Dokáže ji zadržet i absorbovat. Pro-
lomí-li voda hráze, člověk je zmítán zoufalstvím, jako kdyby byl 
vláčen záplavovou vlnou. Zima je živnou půdou pro naše vnitřní 
démony pocházející z podvědomí. Právě voda je odpovědná za 
nejtemnější zákoutí naší duše, zde vzniká jako podzemní pra-
men. Není-li usměrňována, snadno nad námi získají moc části 
naší osobnosti, které bychom označili za stinné nebo pocháze-
jící z hlubin či z temnoty. 

Skořicové sušenky pro dobru náladu,  
proti únavě a depresi dle Hildegardy z Bingenu
300g hladké mouky, 200g jemně mletého hnědého cukru, 100g másla, 1 vejce + 1 lžička prášku do pečiva, 
2 malé lžičky směsi koření: mletá skořice + strouhaný muškátový oříšek + mletý hřebíček.

POSTUP: vypracujeme hladké těsto, pokud bude příliš tuhé, 
 zředíme vodou. Poté ho necháme zabalené ve fólii odležet 
v chladu asi 30 min. Na pomoučeném vále vyválíme  
5 mm silný plát a vykrajujeme tvary nebo jednoduše 
rozkrájíme rádýlkem na čtverečky a sušenky ozdobíme 
loupanými půlkami mandlí, ořechů nebo semínky.  
Pečeme na pečícím papíře asi 10 min. ve středně  
vyhřáté troubě. Vychladlé ukládáme do plechové  
krabice. Dle Hildegardy pojídáme při únavě  
a smutku a na uklidnění nervů několikrát denně.

Jak obstát proti tíze zimního času?
Jsme-li připraveni a jsou-li naše elementy vyvážené, pak se 
zimy nemusíme obávat. Máme-li dostatek síly, obstojíme proti 
tomuto náročnému období a využijeme ho ve svůj prospěch. 

Voda v kultivované podobě přináší mír a klid do duše. Je rozjí-
mající, trpělivá, tolerantní a inteligentní. I my můžeme zimu 
využít jako čas, kdy se můžeme věnovat svému nitru více než 
v  jiných ročních obdobích. Zima i voda jsou energie směřující 
dovnitř a do hloubky a nenecháme-li se jimi pohltit, ale využi-

jeme-li tohoto proudu ve svůj prospěch, můžeme o sobě mno-
hé zjistit. Zimní měsíce lze využít jako čas sebepoznávání a po-
hody. Tak jako se zvířata ukládají k zimnímu spánku, tak i člo-
věk přestává hýřit energií a místo, aby ji nechával proudit do 
široka, uchovává ji pro sebe.

Ing. Bc. Irena Kopecká

podiatrické listy 3/2013
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Odborné ošetření na bázi 
AHA kyselin v podologické praxi

Charakteristika AHA kyselin
Co si vlastně můžeme představit pod pojmem  
AHA kyseliny? 
Jsou to látky čistě přírodní, které jsou většinou obsaženy v ne-
zralém ovoci, zelenině, ale také pivě a víně. Tyto látky jsou vy-
soce reaktivní a mají bělící schopnost. Jejich název vznikl z che-
mického označení alfa hydroxyacids (alfa hydroxykyseliny) 
a jsou čistě organického původu. 

Použití AHA kyselin při práci  
pedikérky 
AHA kyseliny v oblasti pedikúry můžeme využít v několika for-
mách. První možností je využití AHA kyselin na začátku pedi- 
kúry. Můžeme pak tento proces nazvat tzv. polosuchou meto-
dou, kdy se využívá přípravku s  názvem Mycí emulze řady 
L-Cosmetic. 

Postup ošetření: 
•   chodidlo opláchneme pod tekoucí vodou
•   aplikujeme Mycí emulzi s obsahem AHA kyselin
•   důkladně zapracujeme prostředek do pokožky
•   necháme 3 - 5 minut působit
•   opláchneme pod tekoucí vodou
•   samotné ošetření chodidla nástroji na pedikúru

Během působení AHA kyselin na chodidle se projeví jejich kera-
tolytický účinek, dochází k naleptání odumřelých kožních bu-
něk a následně jejich odstranění z kožního povrchu. 

Pokožka je po aplikaci chemického peelingu připravena na prá-
ci pedikéra stejně dobře, jako u mokré metody ošetření. Tento 
postup je ovšem šetrnější vůči pokožce a klient není vystaven 
namáčení, které není vhodné u některých zdravotních omeze-
ní, zvláště, pokud se jedná o vysoký krevní tlak, diabetes nebo 
varixy. 

Aplikace AHA kyselin  
jako masážního prostředku
Přípravky s obsahem AHA kyselin působí na naši pokožku bla-
hodárně a lze je využít také při masáži chodidla nebo při domá-
cím ošetření. V  tomto případě volíme Kerato krém, který se 
jednoduše vmasíruje do pokožky a díky svým keratolytickým 
účinkům dochází k zjemnění a zvláčnění pokožky. 

Při aplikaci těsně po provedení pedikúry dochází k umocnění 
práce pedikéra a pokožka je příjemně hladká s  mladistvým 
vzhledem. Přípravky lze doporučit také k domácímu ošetření, 
zvláště těm klientům, kteří si stěžují na suchou a ztvrdlou po-
kožku. Pravidelným používáním těchto přípravků, nejlépe 1-2x 
denně, dochází ke zmírnění nepříjemných pocitů. 

V podologické praxi můžeme s úspěchem využít aHa kyselin, které jsou na bázi 
přírodních látek běžně používaných v péči o kůži. často se můžeme setkat také 
s označením chemický peeling. přípravky s obsahem aHa kyselin můžeme použít 
během práce na chodidlech a můžeme tyto přípravky doporučit také pro domácí 
ošetření. pro správnou aplikaci prostředků s  obsahem aHa kyselin je vhodné 
podstoupit krátké školení, na kterém se pedikér dozví veškeré potřebné informa-
ce k použití chemického peelingu. 

www.podiatrie.cz12
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Význam AHA kyselin u wellness  
pedikúry
AHA kyselin je možné využít v podologické praxi také v oblasti 
wellness pedikúry. Zejména je lze uplatit při aplikaci masek 
a zábalů na chodidla. Pro tento typ ošetření je nejlépe vhodná 
Liftingová maska z řady L-Cosmetic. Cílem je osvěžení a zlepše-
ní vzhledu stávající pokožky s dlouho přetrvávajícím účinkem. 
Kůže je poté hebká a příjemně vláčná. Zrychlí se kožní metabo-
lismus a průtok lymfy, dochází k  odplavení únavových látek 
a prokrvení celé oblasti.

Postup přikládání masek nebo zábalů: 
•    Zákaznice si odloží šperky, klademe důraz na čistotu  

chodidel - v případě potřeby vydezinfikujeme nebo  
provedeme pedikúru

•    Naneseme potřebné množství přípravku s obsahem  
AHA kyselin a pečlivě rozetřeme na chodidle

•    Chodidlo vložíme do mikrotenového sáčku, ovineme  
ručníkem nebo nasadíme froté rukavice

•   Doba působení 15 - 20 minut
•    Po uplynutí předepsané doby můžeme zbytek přípravku 

zapracovat do pokožky masáží, nebo ho můžeme setřít 
a osušit chodidlo

Průlomové řešení pro problematická 
chodidla
Aplikace prostředků s  obsahem AHA kyselin vašim klientům 
přinese potřebné uvolnění chodidel a zklidnění napjaté a una-
vené pokožky. Přípravky s obsahem AHA kyselin značky L-Cos-
metic jsou šetrné vůči jakékoli pokožce a mají příznivý vliv na 
kožní ústrojí. Jednoduchá aplikace slibuje široké využití pří-
pravků s obsahem AHA kyselin a zefektivnění práce pedikéra. 
Během několika málo minut Vám použití těchto přípravků  
zajistí krásné a zdravé končetiny. 
 Ing. Diana Dürichová, DiS.

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY 
S OBSAHEM AHA KYSELIN 

PRO PODOLOGICKOU PRAXI 

 

Nabídněte svým  
zákazníkům 
prostředky s obsahem 
AHA kyselin s  tou 
nejvyšší kvalitou.  

Mycí emulze       Liftingová maska        Kerato krém a další 

WWW.PROFIPRODUKTY.CZ  tel.: 724 740 619
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Formy lupénky: 
♦›  Ložisková - červená, ohraničená, šupící se ložiska na mís-

tech, která jsou nejvíce mechanicky namáhaná (vlasatá část 
hlavy, lokty, kolena, bederní a hýžďová krajina). Nehty mo-
hou být žluté nebo důlkovité.

♦›  Kapkovitá - hlavně u dětí a mladistvých, má malé projevy.
♦›  Inverzní - vzniká v podpaždí, na krku, pod prsy, v pupíku,  

tříslech, v oblasti přirození a konečníku.
♦›  Pustulózní - puchýřky na dlaních či ploskách, bývá prová-

zená obvykle zimnicí a horečkou. Vyžaduje hospitalizaci.
♦›  Generalizovaná a erytrodermická - nejzávažnější for-

ma, výskyt vyrážky rozšířen po celém těle, obvykle bolí 
a  svědí, bývají teploty, zimomřivost, dehydratace, ztráty 
bílkovin a otoky. Vyžaduje hospitalizaci.

♦›  Kloubní - postihuje převážně malé klouby na nohou a ru-
kou (psoriatická artropatie). Prsty jsou oteklé, bolestivé a po 
ránu ztuhlé. Někdy postihuje i velké klouby (psoriatická ar-
tritida). Obraz je obdobný jako u revmatoidní artritis.

Vyvolávající faktory:
♦›  Infekce a záněty - bakteriální a virové (ORL, zubní, gyne-

kologické, urologické, GIT apod.), HIV
♦› Psychoneuroimunologické - stres duševní i tělesný
♦›  Fyzikální a chemické - úrazy a operace, střídavý tlak 

a tření, exsikace, UV záření, spálení sluncem, změny teploty 
a klimatu, poleptání, dezinfekce, saponáty aj. Psoriáza se 
zhoršuje od podzimu do jara, zlepšuje se v létě

♦›  Léky - betablokátory, lithium, antimalarika, inhibitory ACE, 
zlato, interferony, někdy nesteroidní antirevmatika a bloká-
tory kalciového kanálu

♦›  Zánětlivé dermatózy - infekce kožní (bakterie, kvasinky, 
herpes viry), seboroická dermatitida, ekzémy, polékové 
exantémy, aj.

♦›  Interní choroby - diabetes mellitus, hepatopatie, tyreo-
patie, hypokalcemie, dna, hormonální dysbalance (puberta, 
menstruace, období po porodu, přechod), obezita, alkohol, 
kouření.

Prognóza:
 Lze se vyjadřovat pouze orientačně. Platí, že onemocnění až na 
výjimky neohrožuje na životě, je léky ovlivnitelné, k dispozici je 
řada léků a nové přicházejí na trh. Jedná se však o chorobu 
chronickou, celoživotní a identifikace s touto skutečností je ná-
ročná. Mezi obecně nepříznivé faktory patří vznik ve věku niž-
ším než 10 let, mužské pohlaví, postižení otce psoriázou, roz-
sáhlé postižení, začátek onemocnění v  obličeji a na trupu, 
postižení dlaní a plosek, postižení nehtů, nemožnost odstraně-
ní provokačních faktorů, nemožnost léčby. Více jsou postiženi 
lidé na severu než na jihu Evropy, dle etnických podmínek nej-
více rasa bílá, potom žlutá, černá a prakticky nulově rasa rudá.

Prevence:
–  Vyloučit, redukovat, vyhýbat se konkrétním provokačním 

faktorům. 
–  Vyhýbat se alkoholu, kouření a přejídání, dráždění a zraňová-

ní kůže (práce s chemikáliemi, dezinfekcí, saponáty, kontakt-
ní sporty, vrcholový sport).

– Chránit se před infekcemi, při onemocnění je nepřecházet.
–  Snažit se o vyrovnanou životosprávu - spánek, zvládání stre-

su, pohyb, dieta (doporučuje se strava jako u jaterní nebo 
žlučníkové diety, omezit cukry, maso).

–  Léčit psoriázu.

Psoriáza = lupénka
Psoriáza je viditelná, chronická, zánětlivá porucha kůže, 
která se nedá vyléčit. Je to neinfekční, auto- 
imunní onemocnění, při němž se velmi rychle množí 
kožní buňky. Vytvoří se kožní zánět, kožní buňky se 
zmnoží, rychleji rostou a nedokonale rohovějí. Častou 
součástí je odlupování pokožky, které je 7x rychlejší než 
u zdravého jedince. Objevuje se většinou mezi 10 až 30 
rokem života, ale může začít kdykoliv. Název psoriáza 
pochází z řeckého „psora“ = svědění, škrábat se, šupina.

www.podiatrie.cz14
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–  Pečovat o kůži i v době remise, pečovat i o okolní zdravou kůži, 
udržovat ji dostatečně promaštěnou a hydratovanou. Nepou-
žívat dráždivé kosmetické přípravky a vysušující mýdla. 

–  Oblečení - z  přírodních materiálů, hlavně bavlny, vždy vol-
ných střihů, pohodlné, aby kůže nebyla zbytečně drážděna 
tlakem a  třením látky. Lépe je používat oděv světlé barvy, 
aby nebyly vidět šupinky kůže.

–  U dětí volba povolání. 

Terapie:
♦›  Lokální terapie (vnější) - krémy, masti, emulze, mléka, 

roztoky, gely, léčebné šampony, většinou s kortikoidy (léky 
odvozené od hormonu kůry nadledvin s  protizánětlivými 
účinky), dehty a ichtamolem, dále analoga a deriváty D3 vi-
taminu, emoliencia, keratolytika, aj., retinoly, balneoterapie 
včetně lázeňství, fototerapie. 

♦›  Celková terapie (vnitřní) - acitretin, metotrexat, cyklo- 
sporin A, biologika, fumaráty, imunosupresiva a cytostatika.

♦›  Psychoterapie
Léčbou psoriázy se zabývá odborný kožní lékař - dermatolog. 
Jelikož se jedná o chorobu léčitelnou, ale nevyléčitelnou, je 
hlavním cílem léčby dostat ji pod kontrolu. To znamená dosáh-
nout zhojení aktuálních projevů, případně jejich stabilizace. 
Léčbu je třeba dobře zvolit, pečlivě provádět a kombinovat 
s preventivními opatřeními. Nutné je pacienta dobře edukovat, 
motivovat k dodržování léčebného režimu, budovat vzájemnou 
důvěru mezi lékařem a nemocným.

Psoriáza nohou a rukou
Pro postižení těchto oblastí je typická pustulózní forma, která 
se projevuje úpornými recidivujícími výsevy puchýřků s mléč-
ným obsahem. Dlaně a plosky jsou velmi náchylné k popras-
kání kůže a otokům, hrozí riziko zanesení infekce.
Psoriáza nehtů se projevuje buď na nehtu, nebo nehtovém 
lůžku. Na nehtech se vytvářejí rýhy a jamky, které mohou 
praskat a může dojít až k oddělení nehtu od nehtového lůžka. 
Někdy se objevují olejové skvrny, bílé nebo žlutozelené zbar-
vení nehtů, hnědé proužky u kořene nehtu, drobivé nebo lá-
mavé nehty, kostní výrůstky pod nehtem (exostóza). Psoriáza 
nehtů je obtížně léčitelná, může narušit sociální vazby i uplat-
nění v zaměstnání. Nemocní často uvádí bolest a těžkosti při 
běžných úkonech, jsou sužováni infekcemi (často kvasinky), 
stydí se ukázat ruce, v létě nohy.

Péče o plosky nohou a rukou, o nehty:
–  Chraňte si postižená místa před znečištěním a mechanickým 

poškozením.
–  Při práci či kontaktu s vodou používejte ochranné rukavice 

či ochranné boty.
–  Noste lehkou, prodyšnou a pohodlnou obuv, vhodné jsou 

sériové nebo individuální vložky do bot.
–  Předcházejte zapocení nohou, aby se do postižených míst 

nezanesla plíseň.
–  Nohy nemáčejte dlouho v  horké vodě, „neořezávejte“ je 

skalpelem, nenavštěvujte klasickou „mokrou“ pedikúru - ri-
ziko poranění a přenosu infekce. Vhodná je přístrojová pedi-
kúra, citlivě odstraní šupinky nebo hyperkeratózu, při za-
chování důsledné hygieny je riziko infekce při ošetření 
sníženo na minimum. Pedikérce sdělte, že máte lupénku.

–  Ruce i nohy si myjte šetrně ve vlažné vodě, může být s pří-
davkem soli z Mrtvého moře a následně sušte velmi citlivě 
pouze přiložením čistého ručníku. Vhodný je zábal s mine-
rálním bahnem. 

–  Nohy i ruce ošetřujte denně alespoň na noc kosmetikou bez 
parfemace, vhodný je obsah urey, kys. hyaluronové, glyceri-
nu nebo kolagenu, které intenzivně pokožku hydratují. Ob-
sah vitamínu E může pomoci mírně tlumit zánětlivé proce-
sy. Kosmetiku lze kombinovat s velmi oblíbeným konopným 
olejem nebo mastí.

–  Chraňte ruce proti povětrnostním vlivům, v zimě noste ruka-
vice, nenechte kůži vysychat. 

–  Nehty na rukou i nohou udržujte krátce zastřižené.
–  Ženy mohou používat na zakrytí nedokonalostí laky na neh-

ty či gelové nehty.
–  Dodržujte doporučení vašeho dermatologa.
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Při zpracovávání tématu onemocnění lupénkou jsem zjistila, že 
nemám představu o tom, zda klienti s touto chorobou navště-
vují podiatrická pracoviště, jmenovitě pracoviště pedikúry. Ro-
zeslala jsem proto e-mailem cílený dotaz 83 kolegyním, člen-
kám ČPS, jejichž kontakt jsem nalezla na veřejně přístupných 
webových stránkách České podiatrické společnosti. Do týdne 
mi odpovědělo 18 z  oslovených kolegyň, kterým mnohokrát 
děkuji za aktivní spolupráci a zájem o problém. Výsledek průz- 
kumu nyní předkládám k zamyšlení.
Kolegyně, které pracují mokrou metodou, nemají v  klientele 
lupénkáře.
Pedikérky pracující přístrojem udávají podstatné rozdíly, od 
žádného takového klienta až po 10% klientely. Obecně mají 
více lupénkářů v  klientele odbornice, které dobře vycházejí 
s  dermatologem a aktivně rozvíjejí na tomto poli spolupráci. 

Častou odpovědí na můj dotaz bylo nejen kolik procent nemoc-
ných má kolegyně v klientele, ale také u jakého procenta klien-
tů má podezření na toto onemocnění. Jsem na tom stejně - kli-
entů se stanovenou diagnózou mám polovinu ze skutečně 
nemocných. I z  tohoto důvodu kladu důraz na dobrou spolu-
práci s dermatologem v místě svého podnikání a na spolehlivé 
kontakty na specializovaná dermatologická pracoviště, která 
mohu v případě potřeby poskytnout.
Nejvíce navštěvují pedikúru psoriatici s ložiskovou formou, s lu-
pénkou na nehtech a s  kloubní formou lupénky. Pustulózní 

forma je méně častá, neboť v  době akutní fáze onemocnění 
nelze pedikúru provádět, někdy je třeba hospitalizace.
Všechny respondentky uvádějí, že psoriatici vedení v dermato-
logické ambulanci léčí onemocnění léky na recept, o kosmetiku 
s příměsí konopí nemají zájem, ať již z důvodů finančních, tak 
pro nedůvěru k účinku. Spíše doplňují léčbu o produkty se solí 
z Mrtvého moře a pobyt u moře. Naopak klienti s podezřením 
na lupénku, kteří péči dermatologa nevyhledali, volí kosmetiku 
z konopí dosti často, přibližně v 50%.
Z průzkumu vyplynul ještě jeden podstatný poznatek, kterým 
by bylo potřeba se zabývat. Stále je mnoho lékařů - dermatolo-
gů, kteří varují své klienty před návštěvou jakékoliv pedikúry. 
A  to dokonce přesto, že vzdělaná pedikérka pracující pouze 
přístrojem a dodržující důsledně hygienické normy a zásady, 
zachycuje a k  návštěvě odborníka dokáže přesvědčit klienty, 

kteří by se jinak k lékaři nedostavili. Nedůvěra mnohých zdra-
votnických pracovníků k  pedikérskému povolání je zakotvena 
v nedávné minulosti, kdy bylo možné navštívit pouze pedikúru 
mokrou a její pověst se díky rychlým rekvalifikačním kurzům 
bez dostatečné praxe a znalostí poškodila. Nelze obviňovat 
pouze lékaře. Jejich postoj je mnohdy odůvodněný. Je třeba 
osvěty ve zdravotnickém prostředí, v laické veřejnosti, kontinuál-
ní sebevzdělávání pedikérek, budování dobrých pracovních 
vztahů a důvěry mezi zdravotníky a pedikérkami - podiatry. 

Eliška Kopecká

Průzkum ošetření 
psoriatiků v podiatrických praxích
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Kazuistika

Pustulózní forma lupénky
Paní Š., 66 let, její první návštěva pedikúry...

Anamnéza: 
Onemocnění propuklo zřejmě mezi 10 - 18 rokem, lékařem tehdy nerozpoznané, pustulózní forma lupénky diagnostikována 
až v  jejích 28 letech. V  rodině údajně nikdo psoriázu nemá. Vedena v  dermatologické ambulanci dlouhodobě, nicméně 
i v akutní fázi bez léčby. Není edukována cíleně, informace hledá „kde se dá“. Předán kontakt na specializované pracoviště. 
Výsev puchýřků obyčejně od podzimu do jara, v létě mírnější, nebo bez obtíží. V akutní fázi sama aplikuje Novikov na puchýře 
na kůži, Framykoin ung. na nehty nohou. Dříve si kupovala mast s ichtamolem, ten velmi dobře tolerovala, nicméně zmizela 
z trhu. Nyní různé masti na nohy, které jí kupuje příbuzná z katalogů s kosmetikou. Puchýře svědí, až bolí, obsahují nažloutlou 
tekutinu, vyskytují se i pod nehty, ty jsou žlutobílé barvy, ztvrdlé, krátké, hodně zatočené, palce zarůstají, v nehtových valech 
velké množství ztvrdlé kůže, pod nehty jsou kapsy po prasklých puchýřcích. Nehty na rukou rozštěpené, palce téměř bez 
nehtů, hluboké podélné rýhy. Gelové nehty zkoušela, nedrží. Za nehty se stydí, schovává je. Kůže plosek nohou je spíše vlhká, 
menší hyperkeratóza v oblasti příčné klenby a na hraně paty PDK (pravé dolní končetiny), nyní bez puchýřů, ty před 2 týdny 
potírala Novikovem, úspěšně. Pod nehty palců nohou se nyní nachází malé puchýřky, bolí, aplikuje Framykoin ung. 

Ošetření: 
Provedena dezinfekce nohou Incidinem M Extra spray. Nehty ponechány bez krácení (lámou se samy). Hrubování nehtů pro-
vedeno hladkou kulatou frézou, palce hrubou kulatou frézou, velmi opatrně. Nehty dále opracovány hladkým válcem. Pone-
chány bez leštění, nelakovány, aplikován olej Elastol. Ploska nohy ošetřena hladkým kloboučkem, průměr 13, mozoly na 
prstcích hladkým kloboučkem, průměr 10. Nakonec aplikován výživný krém s ureou a kys. hyaluronovou, provedena lehká 
masáž plosek nohou, klientka na kosmetiku a masáž reaguje velmi kladně.

Psychoterapie:
Během ošetření klientka vypráví, se svojí nemocí je smířená, pouze se stydí za nehty rukou a bolívají ji nehty nohou. Zjevná 
psychická deprivace souvisí s vážným onemocněním životního partnera, potřebuje se svěřit, ale nechce zatěžovat své děti. 
Po ujištění, že se žádné informace nedozví třetí osoba, vypráví velmi spontánně. Hodně se zajímá o možnosti, jak pomoci 
partnerovi, potom začne řešit možnosti, jak zlepšit stav nehtů na palcích rukou, kde nejsou téměř žádné. Je nakloněna spíše 
přírodnímu řešení, souhlasí s aplikací oleje určeného pro nehty. Během závěrečné masáže se zklidnila, odchází velmi spokoje-
ná a s termínem další návštěvy.

Závěr:
Klientka s padesátiletou pustulózní psoriázou s komplikacemi, v ambulanci dermatologa vedená, bez léčby, přichází poprvé. 
Provedeno kompletní ošetření přístrojem, bez poranění. Během ošetření empatická edukace a psychická podpora. Předány 
kontakty na dermatologa pro klientku a Charitní ošetřovatelskou službu, kde může požádat o pomoc s péčí o manžela. Dopo-
ručeny vhodné vložky do bot s protismykovou úpravou, zkonzultována obuv. Klientka spokojená, sama si vyžádala další ter-
mín pedikúry.

zpracovala: Eliška Kopecká
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Podiatr musí znát v první řadě skladbu a funkci kůže, aby mohl pro-
vést ošetření správně a vyhnul se rizikům spojeným s chorobou. 
Kůže se skládá ze tří vrstev: povrchové pokožky, škáry a podkožního 
vaziva. Pokožka (epidermis) je tvořena buňkami, které na povrchu 
odumírají, rohovatí a olupují se. Obsahují bílkovinu, která zajišťuje 
nepropustnost pro vodu. Pokožka obsahuje také kožní barvivo mela-
nin, které pohlcuje ultrafialovou složku slunečního záření. Škára (co- 
rium) se skládá z  vazivových buněk a elastických vláken, mezi nimi 
se nacházejí tukové buňky. Probíhají v ní krevní a mízní cévy a nervy se 
specializovanými nervovými zakončeními (receptory), jsou tu uloženy 
vlasové kořeny, potní a mazové žlázy. Podkožní vazivo je poměrně 
řídké a zajišťuje posun kůže. Je zásobárnou tukových kapének.

Ošetření klienta s psoriázou  
v podiatrické praxi

Funkce kůže
Ochranná -  brání průniku škodlivých látek do organizmu, chrání před mechanickým poškozením, před slunečním UV  

zářením, úbytkem vody z organizmu (dehydratace)
Smyslová -  vnímání tepla, chladu, bolesti, hmatové počitky
Udržování tělesné teploty -  povrchová pokožka je špatně tepelně vodivá, proto chrání organizmus před většími tepel-

nými ztrátami, podkožní vazivo má význam izolační
Skladovací -  tukové buňky skladují energii, v kůži jsou uloženy vitamíny rozpustné v tucích a určité množství vitamínu D, 

může být také zásobárnou krve
Vylučovací -  mazové žlázy produkují maz, který vytváří ochranný film. Pot ochlazuje povrch kůže, čímž pomáhá při řízení 

tělesné teploty a zasahuje do hospodaření vodou v těle
Resorpční -  malá, neboť kůže je pro látky rozpustné ve vodě nepropustná. Látky, které je třeba do kůže zavádět (léky), 

musí být obsaženy v tukových rozpustidlech.

Před ošetřením nového klienta s  lupénkou je třeba odebrat 
anamnézu. Zajímá nás, zda je vedený v dermatologické ambu-
lanci, není-li, nabídneme kontakt na odborného lékaře. Ptáme 
se na výskyt onemocnění v rodině, v jakém věku byla diagnosti-
kována lupénka, četnost vzplanutí, projevy, bolestivost, další 
obtíže, terapii, používanou kosmetiku, vnímáme psychický stav 
klienta. Pedikúra smí být prováděna pouze přístrojem. Klasická 
mokrá pedikúra není možná, neboť kromě rizika poranění kůže 
skalpelem může dojít také k  přenosu infekce z  vaničky, která 
není sterilizovatelná (plísně, kvasinky, bakterie), kůže klienta se 
rozmáčí a její nedostatečná ochranná funkce ještě více utrpí. 
Navíc má kůže postižená lupénkou sklon k tvorbě zánětu. Z de- 

zinfekčních přípravků určených k ošetření kůže před pedikúrou 
lze doporučit Incidin M Extra spray. Je vhodný k péči o nohy, má 
dobré dezinfekční vlastnosti, šetří pokožku, vysušuje nenásilně, 
pohlcuje pachy, alergické reakce nejsou časté. Obecně je lupén-
káři velmi dobře snášen. Frézy na ošetření nehtů musí být hlad-
ké, nejlépe stejné jako u klientů s  diabetem. Brusné kalichy 
spíše hladké a hrubé, superhrubé jen ve výjimečných případech, 
kdy nelze jinak. Kosmetika k závěrečnému ošetření by měla ob-
sahovat ureu, může být přítomna také kys. hyaluronová, kola-
gen. Neměla by obsahovat dráždící složky, proto mentol, kafr, 
nebo hřejivé masti nemohou být použity. Vhodné je mast závě-
rečnou masáží dobře vpravit do kůže.
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Pravidla pro ošetření nohou u jednotlivých forem lupénky
Ložisková forma 
Nehty ošetřujeme hladkými frézami, nesmí se leštit! Protože se často lámou, třepí, jsou tenké, někdy s dolíčky, zkrátíme je 
více, než jsme obyčejně zvyklí, zásadně nestříháme do obloučku, neboť tento klient je maximálně ohrožen zarůstáním. Je 
možné jejich zpevnění gelem určeným na nehty nohou, ve slabé vrstvě, na léto je možné zhotovit modeláž. Pokud nehet 
zarůstá a chceme použít nehtové rovnátko, připadá v úvahu pouze plastová BS špona nebo kombinovaná špona Podofix. 
Kovové špony způsobí ulomení nehtu. Ztvrdlou kůži na ploskách odstraníme brusným kloboučkem o hrubosti dle stavu, ale 
u šupící suché pokožky postupujeme velmi opatrně a pouze hladkým kloboučkem, aby nedošlo k poranění. Kůže bývá 
velmi tenká. Na zlepšení vzhledu nehtů lze použít u žen laky, doporučují se výživné oleje. Je vhodné edukovat klienta, jak 
pečovat o kůži nohou a o nehty doma, můžeme zmínit vhodný oděv, obuv, vložky do bot (stejně jako u diabetiků je třeba 
snížit smykové tření). Klient často mívá potřebu se „vypovídat“ z pocitů méněcennosti, cítí se „prašivý“, trpí ve větším ko-
lektivu. Obyčejně bývá zaměstnaný, tato forma lupénky nevede k invaliditě. 

Kapkovitá - S touto formou se v podiatrických praxích nesetkáváme.

Inverzní - Lupénka není na ploskách nohou vidět. Postupujeme ale velmi opatrně, neboť onemocnění je celkové, 
a proto mohou být nehty i kůže křehčí, snadno dojde k poranění. 

Pustulózní - V  akutním stavu nelze ošetřovat kůži. Došlo by k  poranění puchýřků, bolestivosti, krvácení, zánětu. 
Proto ošetříme pouze nehty. Ty mají tendenci tvrdnout, stáčet se a zarůstat, obraz je velmi podobný onychomykóze, za 
kterou bývá často tato forma lupénky zaměňována. V péči o nehty se velmi osvědčují výživné oleje, tinktury s mikrostříb-
rem, které zároveň chrání nehet před infekcí. V klidovém období lze ošetřit také kůži - vždy jen hladkým brusným klo-
boučkem, kůže je tenká, někdy se loupe.

Generalizovaná a erytrodermická - V podiatrické praxi vzácná. Kůže je natolik tenká, že nesmí být 
ošetřována. Nehty pouze zkrátíme a aplikujeme výživný olej.

Kloubní - Nehty bývají bez známek onemocnění, často jsou poměrně kvalitní, ošetřujeme je tedy dle zvyku. Je možno 
lakování, gel na zpevnění nebývá třeba. Pokud je však klientka vzhledem nehtů frustrována, lze zhotovit nehtovou mo-
deláž, pokud možno jen na léto. Trvale po celý rok nelze aplikaci gelu doporučit. K ošetření plosek nohou použijeme brusné 
kloboučky dle stavu kůže. Často bývá hrubá, někdy s velkou hyperkeratózou. V tom případě se nemusíme bát použít i su-
perhrubý klobouček. U této formy musíme předpokládat časté bolesti kloubů, špatnou pohyblivost, nezřídka bývá klient 
v úplném invalidním důchodu, což sebou nese nízkou společenskou prestiž a sebepodceňování. 

Psychoterapeutické působení u všech klientů 
s lupénkou se zaměřuje na empatické naslouchá-
ní, poskytnutí informací, o které je podiatr žádán, 
u žen je důležité nalézt způsob, jak zlepšit vzhled 
nohou a nehtů. Velmi se osvědčuje relaxační pů-
sobení masáže nohou. 

Eliška Kopecká

Použitá literatura:  
Dylevský I., Trojan S. - Somatologie II.,  
Avicenum, Praha 1983



Informace k platbě  
členského poplatku  
na rok 2014

Vážení členové,

na rozdíl od minulých let máte možnost již od 10. prosince 2013 uhradit 
členský poplatek na rok 2014. i přes zvýšené ceny různých služeb, tisku, 
bezplatných akcí, apod. díky úsporným opatřením bude na rok 2014 člen-
ský poplatek opět 550,- kč. Věřím, že udržení výše poplatku je pro Vás mi-
lým překvapením. 

použijte prosím poštovní poukázku typu a, která je přílohou tohoto čísla 
podiatrických listů. nezapomeňte vyplnit variabilní symbol, kterým je vaše 
členské číslo, do zprávy pro příjemce uveďte svoje příjmení a jméno. pokud 
nemáte ještě členské číslo, pak napište do této kolonky rodné číslo.

členský poplatek můžete uhradit bezhotovostním převodem prostřednic-
tvím bankovního převodu ve prospěch účtu: 

101 104 39 59/5500

i zde prosím uveďte svoje členské číslo a ve zprávě pro příjemce příjmení 
a jméno bez diakritiky.

platí-li členský poplatek za Vás zaměstnavatel nebo třetí osoba, uveďte do 
zprávy pro příjemce svoje příjmení a jméno i členské číslo, abychom mohli 
vaši platbu správně přiřadit.

V rámci veletrhu v letňanech (jaro i podzim) prezidentka čps mUdr. marie 
součková dohodla pro členy čps - firmy, dovozce či vystavovatele slevu ve 
výši 15 % z platby za pronájem stánku. Jedná se o významnou změnu, pro 
rok 2012 byla 10 %. sleva platí po celý rok 2014 a bude uplatněna po proká-
zání se potvrzením o zaplacení či známkou na rok 2014.

MUDr. Marie Součková,  
prezidentka společnosti ČPS 
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Ve dnech 6. 9. - 7. 9. 2013 se konal veletrh World of Beauty and 
Spa podzim 2013 v Letňanech. Česká podiatrická společnost 
připravila pro své členy a sympatizanty systém vzdělávání for-
mou 3. worshopu a refresh kurzu s úvodem do psychologie 
v pedikérské praxi. V pátek 6. 9. 2013 od 11 hodin byl na hlav-
ním pódiu veletrhu představen projekt ČPS ve spolupráci 
s  Ing.  Lenkou Konečnou a dalšími partnery: Cílem projektu 
„Cvičení dětí pro zdravý vývoj nožiček“ - bylo ukázat veřejnosti 
možnosti cvičení dětí ve věku 3-6 let v předškolních zařízeních 
v 1. ročnících základních škol i doma. Pod vedením fyzioterape-
utky Bc. Blanky Burockové proběhla ukázka některých částí 
programu Vítkova chodníku Ivy Kamencové za doprovodu dět-
ského souboru Koťata sbormistryně Evy Koupilové. Vystoupení 
mělo velký ohlas a je možné podívat se na ukázku na: 
http://www.youtube.com/watch?v=zdUYOhhIpw4& 
feature=em-upload_owner. 
Na stánku ČPS byla vystavena Arkada kostka a po oba dny pro-
bíhalo registrování nových členů do naší společnosti, odpovědi 
na dotazy nejen z řad veřejnosti a dokonce krátké konzultace. 
Nebývalému zájmu se těšil 3. workshop, kterého se zúčastnilo 

63 členů, druhý den se semináře Psychologie zúčastnilo 42 čle-
nů. V rámci workshopu proběhly přednášky na téma Zarostlé 
nehty, včetně bohaté diskuze a možnosti ošetření šponami. 
V podvečer hovořil Doc. Hlaváček z University Tomáše Bati ze 
Zlína o projektu Trainorthot, e-learningové formě vzdělávání. 
Mudr. Vladimír Holoubek seznámil přítomné s problematikou 
vyšetření a léčby dětské nožky a  nutnosti prevence. Paní 
Ing. Vašková hovořila ve své přednášce o nové obuvi pro leh-
kou a středně těžkou deformitu nohy. V sobotu 7. 9. 2013 se 
členové České podiatrické společnosti měli možnost seznámit 
s novými protiplísňovými výrobky firmy Crystal Nails MUDr. Ja-
roslav Lux představil výsledky ošetření zarostlých nehtů Arka-
da kostkou a také se diskutovalo na téma „Která špona na který 
problém”. Krátce po poledni byl zahájen seminář: Psychologie 
nejen v pedikérské praxi, kdy se hovořilo o asertivitě, proklient-
ském přístupu, podmínkách pro vlastní rozvoj, prezentaci 
vlastních schopností, diskutovalo se o slavomanech, konkuren-
ci, jak správně stanovit cenu své práce. Stánek navštívilo mno-
ho návštěvníků různých věkových skupin, i z řad vystavovatelů, 
mnohé pedikérky se staly členy ČPS. Akce byla velmi úspěšná

MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS

Za veletrhem a vzděláváním do Letňan



www.podiatrie.cz 23

podiatrické listy 3/2013

7. - 9. listopadu proběhl již 4. mezinárodní seminář významné 
evropské firmy Schein v západoněmeckém Remscheidu.
Akce, která byla moderována anglicky, se z České podiatrické 
společnosti zúčastnili zcela na vlastní náklady 1. viceprezident 
ČPS, MUDr. Miroslav Havrda a významný pražský protetik, 
obuvník a fyzioterapeut Jakub Suzan (Studio zdravého obouvá-
ní). Po příjezdu jsme měli možnost vidět nejprve novinky z ob-
lasti obouvání, zejména pro diabetiky a handicapované děti, 
ortopedické vložky, nové sendvičové termoplastické vložky pro 
různé typy sportů a také i nové běhací pásy, které obsahují čidla 
měřící tlaky z chodidel při stoji, chůzi i běhu, vč. analýzy pohy-
bu kamerami.
Absolutní novinkou, která bude uživatelům k dispozici v příštím 
roce, byl scanner pro optické vyšetřování postury. V rámci indi-
viduálních konzultací jsme obdrželi informace, jak správně 
měřit nohu dospělého i dítěte pro výběr speciální obuvi.
Druhý den začínal pro všechny akreditované účastníky po sní-
dani společnou prohlídkou všech výrobních prostor firmy s je-
jím ředitelem, panem Arndem Scheinem, potomkem původ-
ních zakladatelů firmy, která vznikla již v roce 1879.
Po poledním občerstvení byl blok odborných přednášek na 
téma Spiradynamika (Dr. Wippert, Mnichov) a Konstrukce 
a funkce nových sportovních vložek No-
vaPED sport (Ing. Kuhn a paní Werner, 
Remscheid). Večer po přednáškách jsme 
absolvovali velmi slavnostní večeři s va-
rieté dvou komiků, kteří uměli tancovat, 
zpívat, žonglovat i nafukovat bubliny 
velkým bublifukem. 
Druhý den ráno pokračoval odborný 
program sérií přednášek lékaře - chirur-
ga z Remscheidu, MUDr. Biesenbacha 
na téma Anatomie a biomechanika dol-
ních končetin, Zjišťování přetížených 
struktur na noze a Typické nemoci nohy 
a jejich léčba. 
Nabyti novými vědomostmi i zážitky 
jsme vyrazili po vlastní ose autem na 
cestu do České republiky.  
Referáty o novinkách, nových meto-
dách, včetně možnosti prohlédnout si 

všechny nové produkty firmy, budou mít členové naší společ-
nosti 14. června 2014 v Hradci Králové, kdy odstartuje již 9. roč-
ník tradičního MEDsport sympozia.
Nakonec bych se chtěl podělit o velký ohlas, který činnost ČPS 
vyvolala u přítomných účastníků z Pobaltí. Všichni odborníci 
z Talinu, Rigy i Vilniusu (lékaři, fyzioterapeuté, protetici) si od-
nesli poslední číslo našich Podiatrických listů s kontakty na 
webové stránky naší společnosti.
Všichni velmi oceňovali více než 12letou práci ČPS a obrovským 
způsobem kvitovali to, že v ČR nečekáme na „státní souhlas“ 
a zavedení oboru podiatrie „ze shora“, ale že naopak pro širokou 
členskou základnu mnoha odborností pořádáme sjezdy, kon-
gresy, veletrhy, školení a další odborné akce...  Zcela mimořád-
ně je zaujalo i naše členství ve Světové podiatrické federaci 
(FIP), kam jsme vstoupili jako první země bývalého východního 
bloku. Všichni se shodli, že chtějí maximálně využít naše zkuše-
nosti pro vytvoření podiatrických/podologických sdružení 
i  v  jejich zemích. Uvidíme, ale i pro nás bude zajímavé, jaké 
metody a postupy používají naši kolegové v Pobaltí. Určitě do-
stanou pozvání na nějakou naši významnou akci.

zpracoval: MUDr. Miroslav Havrda, 1. viceprezident ČPS

Mezinárodní seminář 
firmy Schein

MUDr. Miroslav Havrda - 1.viceprezident, pan Kozubek - zástupce firmy Schein, pan Jakub Suzan
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17. kosmetický veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA opět  
v moderních halách areálu PVA EXPO PRAHA – LETŇANY

14. a 15. března 2014
Pro očekávaných osmnáct tisíc návštěvníků nabídne své novinky i tradiční výrobky více než 
tři stovky vystavovatelů zastupujících několik set známých a prestižních značek profesionální 
kosmetiky s přípravky pro wellness, spa, lázeňskou a hotelovou péči  i výrobky pro finální 
spotřebitele. 

Program z oboru Podiatrie
Pro členy České podiatrické společnosti a všechny, kteří mají zájem o podiatrickou péči, je 
připraven pro oba dny veletrhu atraktivní program. V pátek 14. března již 4. celoodpolední 
workshop, v sobotu pak zdarma komplexní podiatrické lékařské vyšetření návštěvníků včetně 
poradenství v salonku S3 i na stánku ČPS. 

Na hlavním podiu pak v pátek od 11.25 proběhnou ukázky cvičení nohou u seniorů jako ideální 
prevence bolestí pohybového aparátu a v návaznosti další přednášky pro seniory vedené Aso-
ciací pracovníků v regeneraci. Další zajímavosti z oboru se představí na stánku ČPS i stáncích 
dalších vystavovatelů.

Členové ČPS mohou obdržet vstupenky na veletrh zdarma.
Anti-aging péče, péče o nohy, masáže, relaxace, regenerace
V několika saloncích i na hlavním podiu bude probíhat program věnovaný zkrášlovacím meto-
dám a anti-aging, péči, aromaterapii, relaxaci, regeneraci, metodám alternativní péče o zdraví 
i vzdělávání v těchto oblastech. Témata i praktické ukázky budou prezentovat odborníci na 
masáže a fyzioterapii, podiatrii, akupresuru, aromaterapii a další obory. Partnery pro odbornou 
spolupráci jsou největší oborová sdružení jako Unie kosmetiček, Česká asociace wellness, Aso-
ciace pracovníků v regeneraci, Asociace Českých aromaterapeutů, Česká aromaterapeutická 
společnost, Dexter Academy, Česká podiatrická společnost, sdružení pro kosmetiku  PROKOS  
a velká řada dalších specialistů. 

Veletrh nabízí návštěvníkům nejen inspiraci, ale i poradenství a prevenci: především nejlepší 
odborníky připravené zodpovědět jejich dotazy i poskytnout praktické rady pro pěstění pů-
vabu i zdravý životní styl. Patří k němu jako základ duševní pohoda, zdravá seberealizace a 
pozitivní přístup k sobě i okolí.

Trendy v líčení, účesech, odívání – look 2014
Nejznámější kosmetické značky a trendy budou prezentovány již tradičně v podání vizážistů 
Pavla Bauera, Štěpánky Podroužkové, Lindy Valsami, stejně tak na podiu předvedou své úspěš-
né kadeřnické show Honza Hlaváček, Martin Loužecký, Romana Topinková, Blanka Hašková a 
jiní. Velkou oblibu si získaly módní přehlídky v podání řady českých miss a dalších známých tvá-
ří show businessu za účasti předních návrhářů, butiků a oděvních značek. K programu budou 
nedílně patřit každoroční prestižní soutěže v líčení, účesech, zdobení nehtů, manikúře, soutěž 
mladých designerů a nově též soutěž v prodlužování a zahušťování řas.  

Fotogalerii z předešlých akcí, videa, aktualizovaný program jakožto další informace pro jarní 
veletrh najdete na: www.WorldOfBeauty.cz

Další informace můžete najít i na našich stránkách na Facebooku: 
www.facebook.com/KosmetickyVeletrh
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Ve dnech 17. - 19. října 2013 se konal Světový kongres podiat-
rie organizovaný FIP ve spolupráci s  Italskou podologickou 
společností na téma: Problematika přednoží a kotníku. 
Kongres byl jedinečnou příležitostí seznámit se s postupy vy-
šetřování, diagnostiky, léčby a ošetření v  různých zemích 
světa s možností vzájemné diskuse a navázání kontaktů v me-
zinárodním měřítku. Letošní kongres nabídnul rozmanitou 
škálu přednášek a workshopů, aby si každý účastník mohl 
vybrat nejzajímavější téma dle svého profesního zaměření.
Kromě toho byl na více než 25 posterech představen souhrn 
všech problémů týkajících se nejen syndromu diabetické 
nohy, ale i vzdělávání v  podiatrii s odkazy na nové metody. 
Více než 60 vystavovatelů představilo své výrobky a služby 
související s  oborem. Kongresu se zúčastnili na své náklady 
MUDr. Marie Součková, MUDr. Miroslav Havrda, MUDr. Vladi-
mír Holoubek a paní MUDr. Žampachová s manželem. 

Ve středu ráno papež Francis - Papa Francesco požehnal na 
zaplněném náměstí, před bazilikou Sv. Petra, nejen všem  
návštěvníkům, ale také účastníkům kongresu a popřál mnoho 
úspěchů při jednán v rámci světového kongresu podiatrů. Tato 
zvláštní příležitost byla umožněna díky úsilí italské Podiolo-
gické asociaci (AIP) a FIP. 
Audience byli přítomni delegáti ČR: MUDr. Marie Součková, 
MUDr. Miroslav Havrda a MUDr. Vladimír Holoubek.
Od prvního kongresu FIPu v  roce 1966 se jednalo o největší 
celosvětové setkání podiatrů zakládajících a nových členských 
zemí z více než 40 zemí světa. První kongres se konal v roce 
1966 v Bruselu v Belgii. V Itálii se první kongres konal v roce 
1970 ve Florencii, v roce 1988 v Římě. Kongresy se konají od 
roku 1970 jedenkráte za 3 roky. Další kongres se bude konat 
26. - 28. května 2016 (Montreal, Quebec). 

MUDr. Marie Součková

WORLD CONGRESS  
OF PODIATRY - ROME 2013

Papež římskokatolické církve požehnal FIP 16. 10. 2013 

❱  Biomechanika 
❱  Podiatrie a zobrazovací metody 
❱  Dětská noha 
❱  Diabetická noha, komplikace a management 
❱  Analýza chůze 
❱  Obecně o Podiatrii 
❱  Hojení ran 
❱  Sportovní medicína 
❱  Arthritická noha 
❱  Operativní řešení přednoží 
❱ Dermatologie 
❱  Geriatrické problémy nohou 
❱  Prevence v podiatrii 
❱  Onemocnění nehtů 
❱  Chirurgie v podiatrii  
❱  Podiatrické vzdělávání 
❱  Podiatrie v různých zemích

Seznam témat
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Ve dnech 15. - 16. 10. 2013 se konalo v sluncem zalitém Římě 
v hotelu Sheraton pravidelné zasedání členských zemí FIPu.
Projednávaly se zprávy o činnosti rady, hospodaření, aktivi-
tách a také se konaly nové volby na viceprezidenta. Fernando 
Penalva DP ze Španělska rezignoval ze studijních důvodů na 
funkci (zahájil studium na VŠ podiatrie) a nově byla zvolena 
Heidi Corcoran (Hong Kong), která až dosud vykonávala funkci 
generálního tajemníka. Z původní volby na uvolněnou funkci 
víceprezidenta byla volba ještě rozšířena o volbu generálního 
tajemníka, kde byla zvolena Carine Haemels (Belgie). Na další 
období byl zvolen pokladníkem opět Dr. Brad Sonnema (Ka-
nada). 
Po dlouhých jednáních jsme měli možnost navštívit několik 
významných míst a na pár hodin zažít nádhernou atmosféru 

soudobého Říma s návratem do historie. V pokoře jsme pro-
cházeli kolem pamětihodností.
Dne 19. října 2013 se konalo zasedání:
Mezinárodní podiatrické akademie -  
sekce lektorů pro oblast zdravotnictví
Hlavní poslání akademie je inspirující i pro naši společnost:
„Primárním účelem akademie”, říká Dr. Vince Hetheringto-
nem, předseda akademie, „je posílení podiatrického, nejen 
lékařského vzdělání po celém světě. Akademie bude dělat 
vše pro to, aby se posílení podiatrického vzdělání dostalo 
i zemím s velkým počtem pedikérú, nebo těm s nižšími čísly. 
To je naše naděje, že akademie bude stimulovat růst podia-
trického programu a zároveň posilovat výuku dovedností 
po celém světě.”  

Podzimní zasedání členských 
zemí FIPu - ROMA 2013
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Vážení členové České podiatrické společnosti, 
dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní 13. sjezd České podiatrické společnosti, 
který se bude konat 28. 3. - 29. 3. 2014  v Léčebných lázních Bohdaneč, Masarykovo nám. 6, Bohdaneč

Místo konání:   Léčebné lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 6, 533 31 Bohdaneč
Datum konání:  pátek a sobota 28. 3. - 29. 3. 2014
Téma: Lymfedém a syndrom diabetické nohy v podiatrii
Začátek registrace/prezence:  pátek    28.3. 2014 od 14.00 - 15.00 hodin
Zahájení sjezdu:   pátek    28. 3. 2014 od 15.00 hodin
Plánované ukončení sjezdu:  sobota  29. 3. 2014 do 17.00 hodin 
Informace o ubytování:   ubytování pro závazně přihlášené je zajištěno ve dvoulůžkovém pokoji včetně stravování  

cena na osobu činí 1000,- Kč. Členům s uhrazeným členským poplatkem na rok 2014,  
kteří se závazně přihlásí s požadavkem na ubytování a uhradí 500 Kč  
na účet ČPS: 1011043959/5500  do 28. 2. 2014,  poskytneme slevu 50% z výše uvedené ceny. 

Parkovné:  45,- Kč na den
Vzdělávací akce bude hodnocena: 15 body
Informace:  podiatrie@seznam.cz  
Termín pro zaslání přihlášky:  do 28. 2. 2014
E-mail pro zasílání přihlášek:   podiatrie@seznam.cz  

nebo na adresu: Česká podiatrická společnost, U vršovického nádraží 14, 101 00 Praha 10
Dvoudenní sjezd je určen odborným zájemcům z řad členů i nečlenů České podiatrické společnosti.

Pozvánka na dvoudenní sjezd  
České podiatrické společnosti 

Léčebné  lázně Bohdaneč
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠkA k ÚČASTI NA DVOUDENNíM 13. SJEZDU ČPS 
DNE 28. 3. - 29. 3. 2014

Prosím vyplňujte přihlášku čitelně!
Chcete-li ubytování (včetně stravování) cena pro člena 500,- Kč do 28. 2. 2014,   
po tomto datu 1000,- Kč,  ostatní 1000,-  Kč.                 

ZAKROUŽKUJTE :                           ANO                                   NE 

Jméno a příjmení: ………………………………………...…………………………………………………………………………………………

Členské číslo: ……………………………………………………………………

Členský poplatek na rok 2014  jsem uhradil/a dne: ……………………………………………………………………………

Datum: ……………………………………………………………………………

Podpis: ……………………………………………………………………………

Storno poplatky: do 22. 3 .2014 činí 50  %  ze zaplacené částky, 5 dní před akcí 80  %, den před akcí 100 %



PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

Pátek: 28. 3. 2014
14.00 - 15.00 hodin • prezence
15.00 - 18.00 hodin • zasedání valné hromady
Projednávání činnosti jednotlivých členů ŘR a DR, 
rozpočet na rok 2014, zpráva o hospodaření společnosti, 
nové zákony, FIP - světový kongres Řím, diskuze
18.30 - 19.30 hodin • společná večeře 
od 20.00 hodin • přátelské posezení s hudbou a tancem

Sobota: 29. 3. 2014
9.00 - 12.00 hodin • zahájení odborného programu  
Téma: Lymfedém, léčba, konzervativní, operativní, zásady 
správného ošetření nohou lymfatiků a vliv enzymoterapie
Praktická ukázka: lymfatické masáže
V průběhu programu coffee break 20 minut
12.00 - 13.00 hodin • oběd
13.00 - 16.00 hodin • další odborný program 
Téma: Syndrom diabetické nohy, novinky v léčbě chronických 
ran nejen u Syndromu diabetické nohy
Praktická ukázka: ošetření klienta se syndromem  
diabetické nohy

16.00 - 17.00 hodin • tombola, předávání dárků od sponzorů 
a ocenění jednotlivých členům. Program bude ještě upřesněn, 
možné vstupy hlavního a generálního partnera či sponzora, 
nebo ještě kratší odborný program. Součásti sjezdu bude 
prezentace firem na stáncích.

PŘI PREZENCI PŘEDKLÁDEJTE KE KONTROLE PRŮKAZ ČLENA 
S NALEPENOU ČLENSKOU ZNÁMKOU NA ROK 2014 
Pokud nebudete mít členskou známku, což znamená, že vám 
nebyla poslána z důvodu neuhrazení poplatku nebo z důvodu 
neidentifikovatelné platby, připravte si k předložení doklad 
o zaplacení příspěvku - útržek složenky, výpis z účtu. Členové 
ČPS s uhrazeným členským poplatkem na rok 2014 mají na 
sjezd vstup zdarma, ostatní zaplatí částku 500,- Kč při prezenci 
na oba dny bez ubytování. Doufáme, že se vám akce na sjezdu 
budou líbit a že vám přinesou nové informace. Těšíme se na 
setkání v příštím roce.

MUDr. Marie Součková, prezidentka ČPS

Zájemcům o procedury v  rámci pobytu ev. doprovod zašleme 
mailem cenovou nabídku. Kdo by měl zájem o ubytování ještě 
na sobotu, prosím o zaslání požadavků nejpozději do 15. 1.  2014, 
cena bude činit 1000,- Kč za osobu. Při vyšším počtu zájemců je 
možno dohodnout zajímavé ceny nabízených procedur.
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Ve dnech 14. - 15. 3. 2014 se koná veletrh World of Beauty and Spa jaro v Letňa-
nech. Česká podiatrická společnost pro své členy a sympatizanty připravila velice zají-
mavý program v rámci již v pořadí 4. worshopu s ohlédnutím do historie pedikúry, 
reklam z dob Tomáše Bati a také refresh v hygieně, sterilizaci a novinkách v dezinfekci. 
Workshop bud obohacen o praktickou ukázku cvičení se zaměřením hlavně na nohy 
s nácvikem do praxe. V pátek 14. 3. 2014 bude na hlavním pódiu veletrhu představen 
projekt ČPS ve spolupráci s Ing. Lenkou Konečnou a dalšími partnery: „Cvičení seniorů  
pro zmírnění bolestí pohybového aparátu”. Jedná se o vystoupení seniorů pod ve-
dením fyzioterapeutky Libuše Peckové. Prevence problémů nohou začíná sice v dět-
ském věku, ale i senioři mají možnost pravidelným cvičením mnohé problémy zmírnit. 
Nenechte si vystoupení ujít. Na stánku ČPS budete mít možnost získat odpovědi na 
dotazy z řad lékařů, konzultovat  případy z praxe. Po celý den v sobotu bude pro zájem-
ce z řad veřejnosti  poskytnuto zdarma podiatrické vyšetření v malé zasedačce veletr-
hu Letňany.  

Pozvánka na  4. workshop  
České podiatrické společnosti 
Kde:  Praha 9, výstaviště Letňany, veletrh World of Beauty and Spa podzim 2014
Pátek: 14. 3. 2014  od 13.30 - 17.00 hodin ve velkém salonku veletrh Letňany
Vstup: zdarma pro členy ČPS,  ostatní  200,- Kč / platba je možná i na místě. 
Počet bodů v rámci vzdělávání: 6.

Přihlášky písemně na adresu: U Vršovického nádraží 14, 101 00 Praha 10  
nebo mailem: podiatrie@seznam.cz, nejpozději do 10. 3. 2014.

Platbu za 4. workshop poukažte na účet ČPS: č.ú.: 1011043959/5500  
rovněž nejpozději do 10. 3. 2014. Přihlášení členové ČPS obdrží vstupenku na veletrh zdarma.  
Velký salonek se nachází v hlavní hale veletrhu Letňany a bude označen logem ČPS. 
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Březen 2014

Za veletrhem a vzděláváním 
opět do Letňan
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PODOLOG NOVA 3 
Rolls Royce mezi 
pedikérskými 
přístroji
loni na podzim představila firma 
coneTa nejmodernější model uni-
vezálního přístroje pro přístrojovou 
manikúru a pedikúru Podolog NOVA 3. 
Více než roční zkušenosti s prodejem tohoto 
skvělého přístroje potvrdily očekávání: podoloG 
noVa 3 je stoprocentně spolehlivý - tichý, lehký, výborně 
odsává, nepotřebuje roční servis u prodejce, sám si řídí vlastní servis, zkrátka - pracuje bez poruch. 
s lehkou nadsázkou lze shrnout hlas lidu pedikérského:  „Kdo jednou zkusil, s jiným přístrojem již 
nechce pracovat.“ Firmě ruck se podařilo několik desítek let zkušeností a odborných znalostí v oblas-
ti péče o nohu zúročit ve vynikajícím přístroji, který svým výkonem, minimální hlučností, minimální 
váhou, dokonalými bezuhlíkovými motory a patentovaným, extrémně účinným odsáváním, předčí 
všechny srovnatelné podologické přístroje současnosti.

Milí přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce  
a přejeme příjemné prožití svátků vánočních a hodně  
pracovních i osobních úspěchů v roce 2014. 

❖   Je to nejtišší přístroj na trhu - to je důležitý předpoklad pro komunikaci mezi klientem a pedikér-
kou či manikérkou.

❖   V rámci inovační ergonomie byl vytvořen menší a štíhlejší ruční díl, který padne do ruky „jako ulitý“.

❖   dokonalý software umožňuje pracovat v základním režimu - ovládání shodné se systémem 
noVy 2 nebo v inteligentním režimu, kdy softwarový program sleduje a upozorňuje na provozní 
hodiny, intervaly čištění upínací komory a interval výměny prachového filtru.

❖   Texty a symboly na informačním displeji podrobně provázejí pedikéra krok za krokem zvolenými 
servisními programy.

❖   Je možno vybrat program pro pedikúru nebo přístrojovou manikúru (intervaly mezi čištěním 
ručního dílu a plánované výměny prachového filtru jsou kratší).

❖   naprosto jedinečný je program samočištění upínací odstředivé komory. odpadá potřeba čistit 
upínací mechanismus kartáčkem a vrtáčkem, není nutno posílat 1x ročně přístroj do servisu, 
servisní interval se prodlužuje až na 900 provozních hodin nebo 2 roky.

❖   možnost sejmutí magnetického regulátoru otáček a pouze dotykové ovládání umožňuje  
dokonalé vnější čištění panelu i celého přístroje.

podoLoG noVa 3 je vyráběn dle směrnice 93/42 evropské unie o zdravotnických prostředcích  
a je úspěšně použitelný v nemocnicích a ambulancích při drobných chirurgických zákrocích.

Pf 2014
Do detailu promyšleno, profesionálně vyrobeno - to je podologický přístroj NOVA 3



Je odpoledne, pátek 22. listopadu 2013. Před hotelem 
Alexandria v Luhačovicích postupně zastavují auta k vylože-
ní zavazadel, mnozí účastníci přicházejí pěšky od dopravních 
spojů a vychutnávají si nádherné, na tuto dobu nezvykle 
vlahé odpoledne zalité sluncem.
Poslední výletníci přijíždějí těsně před 20. hodinou večerní. 
Rychlé ubytování, večeře a kvapem do vinárny Racek, kde je 
zábava v plném proudu. Je nás skutečně dost. Někdo to po-
čítá, celkem 34 osob. Chutná kvalitní vína, protažení těla na 
parketu a malé posezení s Pepou Náhlovským. S půlnocí se 
postupně vracíme do hotelu, někteří ještě poznávají atmo-
sféru místní diskotéky.
Se sedmou hodinou ranní začíná čerpání procedur, mnozí 
zažívají fantastickou, 25 minutovou masáž. Jiní brázdí bazén 
sem a tam, další navštěvují saunový svět a pomalu se schází-
me na snídani.
V 10.30 hodin odjíždíme společně autobusem do nedaleké-
ho Zlína, do areálu bývalého Svitu dříve Baťových závodů. 
Skutečnost předčila očekávání. Muzeum obuvnictví expozi-
ce Princip Baťa: „Dnes fantazie, zítra skutečnost”. Průvodky-
ně nám umožňuje prostřednictvím prezentace malý výlet do 
počátků vzniku Baťovy firmy, představuje principy a zásady 
prosperity. Následuje prohlídka obuvi z celého světa. Sledu-
jeme obuv starou mnoho let, vyrobenou pro různé účely, 
dále vývoj materiálů, různé podpadky a tvary.

kuriozity
Replika obuvi pastevce, zvaného Ötzi, nalezeného v rakous-
ko-italských Alpách. Stáří mumie se odhaduje na 5.300 let. 
Opánek, tzv. kadaitja, zhotovený z  peří pštrosa a lidských 
vlasů, miniaturní botička, která sloužila na konci 19. století 
jako dóza na šňupací tabák a mnoho dalších kuriozit.
Obuv nejvyššího moravského občana ve 20. století - délka 
podešve 410 mm, obří farmářky pro slavného amerického 
basketbalistu Shaquilla O’Neala. V malé zatemnělé místnos-
ti hltáme očima plátno, na kterém běží reklamy na výrobky 
Bati „Ať je bláta sebevíc, galoším nevadí nic! Do deště, do 
bláta - jen galoše Baťa”. Na danou dobu působí nadčasové 
a nechybí ani reklama na pedikúru.

„I za mlčícího mluví jeho boty”

Víkendový výlet za historií 
pedikúry a obuvnictví do Zlína
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exponáty Muzea obuvnictví

pověstná pojízdná kancelář Tomáše Bati

i Hanička by si vybrala botky



V dlouhých prosklených tubusech sledujeme produkci firmy 
Baťa v letech 1894-1945.
Séglovky - symetrické polobotky a kotníčkové botky z hru-
bého plátna na nízkém podpatku - hit celého Rakousko- 
Uherska v roce 1897. V době první světové války získal Baťa 
první zakázku na výrobu 50.000 párů vojenské obuvi zvané 
baganče (z něm. Bagantsche). Tyto dodávky zachránily zlín-
ské obyvatele před nezaměstnaností. V roce 1922 bylo ob-
chodní strategií firmy heslo: „Náš zákazník - náš pán”. Baťa 
dokázal po celou dobu výroby vždy přesně pojmenovat ob-
chodní strategii.
Po roce 1945 se výroba soustředila do filiálek, v  roce 1962 
zřídila centrální sídlo v Londýně. V osmdesátých letech firma 
Baťa prodávala přes 300miliónů párů bot ročně a zaměstná-
vala 80.000 zaměstnanců. V roce 2012 Bata Shoe Organiza-
tion obsloužila každý den přes milión zákazníků.

podiatrické listy 3/2013

www.podiatrie.cz 33

Tomáš Baťa (1876 - 1932)
• švec, který dobyl svět
• již v 6ti letech se učil šít boty
•  1894 si se svými dvěma sourozenci založil obuvnickou dílnu
• 1900 si otevřeli výrobní dílnu se 120 zaměstnanci
• 1904 odjel na zkušenou do USA
•  1910 sériová výroba obuvi s 350 zaměstnanci a výkonem 

3.400 párů denně
• 1918 měla firma Baťa 4.000 zaměstnanců
• 1929 zahájení výuky pedikúry
• začátek třicátých let - největší exportér obuvi
Byl spolu s bratrem Antonínem mladší a sestrou Annou zakla-
datelem obuvnické firmy Baťa a jeden z největších podnikatelů 
své doby. Zavedl mnohé nové myšlenky ve výrobě a prodeji 
svých výrobků, kterými dokázal ovlivnit množství budoucích 
ekonomů. Jeho postupy a technologie byly na tehdejší podni-
kání revoluční a jsou stále užívány jako příklady top manage-
mentu. Pro svoji firmu dokázal podle svých představ přebudo-
vat město Zlín. V jeho školách práce viselo Baťovo heslo:  
„Neříkej mi, že to nejde - řekni mi, že to neumíš”.
„Práce je mi větším přítelem, nežli mnoha jiným, méně 
šťastným lidem. Já svou prací provádím ponejvíce vlastní 
myšlenky. Mnoho jiných lidí provádí svou prací cizí rozka-
zy... Moje práce má jeden účel: službu životu. Jsem nadšen 
životem. Miluji život. Přál bych si žít jej desetkrát po sobě 
beze změny nebo za každých podmínek”.
 úryvek z knihy: Úvahy a projevy T. Bati

Jan Antonín Baťa - bratr
(7. března 1898 Uherské Hradiště - 23. srpna 1965 Brazílie) byl 
český podnikatel a ekonom z druhého manželství obuvníka 
Antonína Bati. Jeho původní jméno znělo Jan Karel. Později si 
jej změnil na památku svého otce na Jan Antonín. Vyrůstal 
v Uherském Hradišti, po otcově smrti pouze s matkou Ludmilou 
a čtyřmi vlastními sourozenci. Po smrti nevlastního bratra To-
máše v roce 1932 převzal firmu a z úspěšné české společnosti 
vybudoval nadnárodní koncern, který operoval po celém světě. 
„Ať přijdete kamkoliv, třeba na konec světa, všude nalez-
nete českého muzikanta. Máme ctižádost přispět k tomu, 
aby kdekoliv, třeba až na konci světa, nalezli jsme česko-
slovenského podnikatele”.  Spolupráce, Zlín 1936
Malý výlet do historie ukáže daleko víc než si myslíme. Desate-
ro reklamace obuvi by určitě uvítal každý z nás v dnešní době. 

Desatero pro vyřízení reklamace 
•  Važ si zákazníků.
•  I rozmrzelého zákazníka zdvořile uvítej.
•  Vyslechni ho pozorně.
•  Netvař se kysele.
•  Dej najevo svou vlídnost a omluv se.
•  Zjisti vadu nebo příčinu.
•  Odstraň ji nebo boty vyměň.
•  Poraď, jak je čistit a ošetřovat. Nabídni potřebné věci.
•   Pověz něco o zimních novinkách. Ukaž, co by přišlo vhod. 

Zákazník si přijde.
•   Rozluč se zdvořile. Dej si na tom záležet -  

a požádej o brzkou opětnou návštěvu.
 Zpravodaj prodavačů firmy Baťa 1937



Baťův mrakodrap, na svou dobu nejvyšší budova v Českoslo-
vensku a druhá nejvyšší stavba v  Evropě, v  současné době 
sídlo zlínského finančního úřadu a jiných institucí. V době 
Bati byla tato stavba s klimatizací na každém patře a pracov-
ní plochou pro administrativu, s  pracovními místy pro 120 
osob. V levém předním rohu budovy vstupujeme v počtu 13 
osob do Baťovy pojízdné kanceláře vybavené nábytkem, 
umývadlem i na teplou vodu. V  kanceláři vedl Baťa různá 
obchodní jednání, porady, sledoval v  jednotlivých poscho-
dích práci zaměstnanců a také se s nimi velmi rychle dokázal 
spojit díky mobilní kanceláři. Ze střechy budovy vidíme 
domky vystavěné Baťou a dané do užívání svým zaměstnan-
cům. Vidíme pouze dvě kolonie, třetí je za kopcem. Opouští-
me mrakodrap a jdeme na oběd do budovy č. 9 - bývalé trž-
nice, kde byla prodejna obuvi. V  patře nad prodejnou byly 
provozovny pedikúry (v každé bylo heslo: Pedikúra Baťa po-
staví Vás na nohy).

Počasí nám přeje a tak po obědě chvátáme do Baťovy vily, 
kde nás provází pan Ing. Velev.

V konferenční místnosti sledujeme prezentaci o historii výu-
ky pedikúry - tzv. Baťovy školy péče o nohu - nový obor 
založený z iniciativy Baťových závodů roku 1929.

Největším zážitkem je setkání s paní učitelkou tělocviku se-
niorkou Mgr. Silvou Knedlovou, která už jako malé dítě do-
cházela na pedikúru, byla i modelkou dětské pedikúry, ale 
také nosila vývojové botičky. Po týdnu maminka tyto botky 
odevzdala k měření do vývojových laboratoří - šlo vlastně 
o  takové současné klinické zkoušky nové obuvi. I přes svůj 
věk v nás dokázala paní Mgr. Knedlová vyvolat pocit, že  
nikdy není pozdě věnovat se naplno své práci, pokud nám 
přináší uspokojení a také nezapomínat na své koníčky. Do-
slova sršela optimismem a energií. Pohovořila o době svého 
dětství, mládí, o  učitelské praxi a zážitcích z  Baťovy školy. 
Věříme, že setkání nebylo poslední.

Je už pozdě odpoledne, plni zážitků nasedáme do autobusu 
směrem zpět do Luhačovic. Čtvrté největší a nejkrásnější 
lázně v  České republice leží v  malebném údolí nedotčené 
přírody chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Luhačovice 
jsou jedinečným místem naší vlasti. Česká republika podala 
návrh na zařazení Luhačovic na seznam světového kulturní-
ho dědictví UNESCO. Unikátní architektura města dotváří pozvání na výlet přijala i paní Ing. Lenka Konečná
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dipl. Ing. Velev - ředitel Nadace Tomáše Bati, Jana Vašková, prezidenkta 
Součková a 2. víceprezident Holoubek

pohled na bývalý Baťův areál - současnost
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posezení ve vinárně ve stylu 30 let 20. století

i na parketu to umíme roztočit

neopakovatelnou atmosféru luhačovických lázní. Mnoho 
lázeňských domů bylo postaveno ve stylu lidové secese slo-
venského architekta Dušana Jurkoviče. Nejznámějšími z pat-
nácti luhačovických pramenů jsou Vincentka, Aloiska 
a Ottovka. Přirodní, velmi silně mineralizované uhličité, jod-
ové minerální vody hydrogenuhličitanochloridosodného 
typu obsahují sodík, vápník, horčík a ve značném objemu 
rozpuštěný oxid uhličitý. Vincentka je základním inhalačním 
médiem v naprosté většině inhalatorií v České republice. Její 
účinek přímo z pramene je nenahraditelný.

Krátce před pátou hodinou opouštíme autobus a úprkem 
bereme výtahy, abychom zrelaxovali ve wellness centru ho-
telu Alexandria, největším a nejluxusnějším wellness centru 
celých Luhačovic, postaveném ve stylu antických lázní staré-
ho Říma. Brázdíme hladinu bazénu 16 x 8 metrů, využíváme 
vířivky k promasírování našich zad a nohou a mnozí se vydá-
vají cestou Kneippova chodníku, nebo postupně navštěvují 
pět druhů parních lázní, finskou saunu, nebo relaxují před 
večeří v  odpočinkové zóně. Dvacátá hodina a začínáme 
všichni posedávat v útulném Night Clubu ve stylu 30. let s fo-
tografiemi z  filmů dané doby s  tvářemi Oldřicha Nového, 
Adiny Mandlové a další herců. Po náročném výletu následuje 
zasloužený odpočinek u sklenky vína z jižní moravských svahů.

Neděle 24. listopad 2013 - mnozí ještě na poslední chvíli  
využívají bezplatný vstup do wellness centra a saunového 
světa a pak všichni míříme na prezentaci firmy Stoneboard.

Učení není mučení, je třeba neustále se vzdělávat. Neurolo-
gie oblast velmi každému z nás blízká a teorie s obrazovou 
dokumentací z úst odborníka MUDr. Miroslava Havrdy s dů-
razem na rozpoznání mnohých chorob, nám poskytla opět 
rozšíření obzoru našich znalostí a osvěžení již mnohdy opo-
menutých souvislostí. Poledne, oběd a loučení. Víkend je 
skoro za námi, čas tak rychle uběhl, že se mnohým ani ne-
chce věřit, že se rozjedeme do svých domovů. Každý účast-
ník obdržel od České podiatrické společnosti Pamětní list. 
Věřím, že to nebyl poslední výlet do Zlína, ve kterém je mno-
ho historie nejen v oblasti pedikúry a obuvnictví. Důležité je, 
že se nám podařilo navázat na spolupráci s Nadací Tomáše 
Bati, se kterou brzy připravíme pro členskou základnu před-
nášku na téma O principech Baťova podnikání, prosperitě, 
ale i úpadku.

MUDr. Marie Součková

i na míchané nápoje došlo
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Joya - nejměkčí bota na světě  
Švýcarská obuv Joya patří do skupiny tzv. senzomotorické funkční obuvi. Jako první na světě byla ve spolupráci s předními 
odborníky na biomechaniku v Biomechanickém Institutu technické univerzity v Curychu vyvíjena se záměrem pro dlouho-
dobé (např. celodenní) nošení bez nutnosti naučit se technice správné chůze a používání, jak je vyžadováno u běžné obu-
vi tohoto typu. Joya vyvinula nový typ obuvi s  takovou technologií pohybu, která  zpříjemňuje pohyb  pro všechny bez 
ohledu na druh pohybu, či věk uživatelů.

Unikátní podešev

Speciální technologie podrážky umožňuje chodidlu vykonávat 
správný a původně přirozený pohyb. Měkká zakulacená podrážka 
současně tlumí náraz při došlapu, čímž chrání klouby před nárazy. 
Současně napřimuje tělo do správné polohy. 

Vzduchová pumpa
Obuv Joya má jedinečný způsob ply-
nulého provětrávání, který zvyšuje 
komfort chodila. Čerstvý vzduch je 
vháněn do boty každým krokem. 
Vzniklá vlhkost uvnitř obuvi je  ná-
sledně vypumpována ven, čímž je 
podpořena správná hygiena nohy. 
V kombinaci s antibakteriální stélkou 
výrazně též redukuje zápach nohou.

Co umí 
✓  nošení během dne je stálým tréninkem  

bez ztráty času
✓ ulevuje od bolestí nohou, zad a hlavy
✓ zvyšuje výkonnost
✓ posiluje i hluboké svalstvo
✓ zvyšuje sílu, vytrvalost a rychlost
✓ zlepšuje koordinaci a správné držení těla
✓ zvyšuje vnitřní pohodu
✓ uvolňuje napětí a nerovnováhu
✓ odbourává stres
✓ napomáhá pravidelnosti dechu
✓  snižuje riziko pádu a aktivuje smysl pro 

rovnováhu  
 ✓ snižuje riziko vzniku osteoporózy 
 ✓ snižuje zátěž kloubů

Proč je Joya nejměkčí bota na světě
Testovali jsme v naší laboratoři několik druhů bot na jejich komfort 
při i nošení, na to, jaký při jejich nošení vzniká tlak a jak jsou namá-
hány. Výsledky jsou jednoznačné: Joya přesvědčuje díky měkké stél-
ce jako obuv, kde nevznikají prakticky žádná tlaková místa.

Svršek

Prodyšná,  
antibakteriální vložka

Vzduchová pumpa

Komfortní zóna

Podrážka

Technologie JOYA

Joya
 Obuv 

s houpavou
podešví

Běžná  
obuv

Běžná 
sportovní 

obuv

Škála měření: Modrá odpovídá příjemné a měkké chůzi, zatímco červená signalizuje 
nepříjemné tlakové namáhání.
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Další informace o sortimentu obuvi Joya naleznete na stránkách  
www.joyashoes.com nebo www.vsechnprozdravi.cz

Staňte se naším partnerem ve Vašem regionu!  
Oficiální distributor pro ČR a SK 
Všechno pro zdraví, Ing. Jaroslav Šmalcl 
č.p. 333, 257 24 Chocerady, tel.: +420 776 267 800  
info@vsechnoprozdravi.cz, jaroslav.smalcl@joya-obuv.cz 
www.vsechnoprozdravi.cz, www.joyashoes.com

Joya  přichází na trh s novými druhy podešví, tak aby mohla nabídnout to nejlepší ještě více lidem, kteří chtějí pečovat o své zdraví. 

Podešev Joya Smart Podešev Joya Air3 Podešev Joya SenSo

Dámská a pánská, se vzduchovou pumpou, 
zaoblená podešev 

Pro lidi, kteří hledají pohodu,  
pohodlí a zdraví

Výhody:
přirozené odvalování, příjemně měkká,  

zdravý trénink

Dámská a pánská, se vzduchovou pumpou, 
plochá podešev

Pro lidi, kteří mají rádi pohyb, a pro ty,  
kteří se rádi oblékají sportovně

Výhody:
plochá/měkká podrážka,  

design pro mladé, stabilní

Dámská a pánská, bez vzduchové pumpy,
zaoblená podešev 

Pro lidi, kteří hledají  
pohodlí a styl

Výhody:
širší/měkčí přední část,  

podpora klenby, mírně nestabilní

Spolupracujeme s mezinárodně 
uznávanými klinikami, lékaři, 
fyzioterapeuty, fitness trenéry, 
specialisty zdravého životního 
stylu a dalšími odborníky, 
a díky tomu máme mnoho  
spokojených zákazníků.
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Diabetologický  
a podiatrický dena podiatrický den

Diabetologický  

5. výroční konference zdravotníků  
v sobotu 26. dubna 2014  

v Apartmánovém domě Landek  
v Ostravě - Petřkovicích

konference se zaměří na důležitou spolupráci diabetologů  
a podiatrů, pedikérů při léčbě pacientů s cukrovkou.

Účastníci konference obdrží kreditní body  
od České lékařské komory, České asociace sester  

a České podiatrické společnosti o.s. 

zájemci hlaste se mailem u organizátora akce  
pana Ing. Jaroslav Šedlbauer 

předsedy sdružení

Kontakt: e-mail: j.sedlbauer@seznam.cz
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Vize vzdělávání v ČPS
Vážené členky a členové! 
Na základě mnohých dotazů a mylných informací zde opakuji 
terminologii a návrh podologického vzdělávání v rámci ČPS, 
který jsem poprvé přednesla na sjezdu 2012 v Pardubicích.
Od roku 2007, kdy jsem získala originální kompletní skripta 
studijního oboru podologie (SRN), jsem pracovala s dobrovol-
níky na znění a náplni oboru Podologie, s přihlédnutím na stá-
vající stav, ale hlavně potřeby tohoto oboru pro naši republiku a 
možností našich pedikérek,v návaznosti na stávající legislativu.
Jak již víte, podologie, kam spadá i medicinální pedikura, ale 
též podiatrie, nemají u nás zatím číslo studijního či učebního 
oboru, což je rozhodující a prvořadé pro přiznávání kvalifikace 
a také pro rozlišování druhů poskytovaných služeb a ošetřování 
v návaznosti na finanční ocenění jak přímo placených služeb, 
tak do budoucna služeb hrazených, či částačně hrazených 
v rámci zdravotních pojišťoven.

PODOLOG 
• 2-leté denní intenzivní studium 
• 3-leté víkendové studium 
• 4-leté dálkové studium
Toto je vždy zakončeno státní zkouškou. Je určeno pro  
středoškoláky s maturitou, zdravotní charakter výhodou.

Vzhledem k tomu, že zde máme již mnoho pedikérek s letitou 
praxí (nejméně však 10 let) a mnohými kurzy, které však ne-
mohou splnit požadavek maturity, neboť v předešlých letech 

tyto obory nedisponovaly maturitou, bude možné složit státní 
předepsané zkoušky přímo. Tzn., pokud si je absolvent jistý, že 
vše potřebné umí a nepotřebuje doplnovací semináře.
Pokud si absolvent není jistý potřebným vzděláním, aby mohl 
složit státní zkoušky, bude zde možnost doplnování potřebných 
znalostí a dovedností v předepsaných oborech, které bude po-
řádat ČPS ve svém akreditovaném vzdělávacím centru a s pou-
žitím jednotných výukových skript.
Po absolutoriu těchto seminářů bude možné složit vyrovnávací 
zkoušku v předepsaných termínech a pokud bude tato úspěšná, 
získá akreditovaný a státem uznaný titul PODOLOG.Toto usta-
novení se bude týkat osob pracujících v daném oboru ode dne 
získání čísla učebního, či studijního čísla oboru - PODOLOG.
Pro stávající pedikérky a pedikéry, kteří zatím nesplnují potřeb-
né požadavky v uvedených bodech, bude poskytnuto 5ti leté 
přechodové období, pro doplnění znalostí a dovedností a slože-
ní vyrovnávcí zkoušky, tedy hlavně pro absolventy bez maturi-
ty. Pokud stávající pedikérka či pedikér nebudou chtít být po-
dologem, zůstává jim živnostenský list na obor pedikura, která 
bude nadále volnou živností s předepsaným vzděláním, ale též 
s předepsanými úkony, které lze provést v rámci oboru a vzdě-
lání.
Věřím, že jsem zde poskytla věškeré základní potřebné infor-
mace. Pokud však kdokoli bude potřebovat další doplnit,  
může mi napsat na huskovah@seznam.cz, nebo zavolat na 
tel.: 720 148 478, popř. kontaktovat vedení společnosti. 
Děkuji, Hana Hušková

www.podiatrie.cz40
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Zimní sportyZimní sporty
Pohyb je pro člověka s diabetem blahodárný ve všech ročních obdobích. Sport by měl být nedílnou součástí života s diabetem. Po-
hyb pomáhá odbourávat krevní cukr, a to pro pacienta znamená velké plus při kompenzaci diabetu. Sport je pro diabetiky velice 
vhodným způsobem trávení volného času, ale při jeho výběru je třeba přihlížet k jistým specifikům, která onemocnění diabetem 
přináší. Je rozdíl mezi rekreačním a závodním sportováním.
• Proberte vaše konkrétní možnosti, omezení a možná rizika se svým ošetřujícím lékařem.
•  Nezapomeňte mít u sebe vždy průkaz diabetika nebo jiné označení, že se léčíte inzulinem. Tato informace je důležitá pro 

případnou následnou péči, např. po úrazu.
•  Uskladnění inzulinu na horách: inzulinová pera - pod oblečení, na těle, inzulinová pumpa je vždy minimáně pod svrchním, 

oblečením.

Zásady pro sportování
• Nikdy nesportujte nalačno!
•  Vždy před i po sportu změřit glykemii  

(přeměřit se občas i při sportu)!
• Mějte s sebou vždy rychle se vstřebávající cukry!! Nezapomeňte 

• Inzulín je bílkovina a poměrně snadno zmrzne!

•  Glukometr sice nezmrzne, ale nemusí správně  
a přesně změřit vaše aktuální hodnoty!!

Jaký zimní sport je vhodný 
pro diabetiky?

Vh
od

ný
 sp

or
t

Běžecké lyžování - tento sport přináší vysoký tréninkový efekt, doporučuje se nejdřív 
provést zahřívací cvičení před začátkem. Běžkování patří mezi ideální sport, pokud si 
chcete zlepšit funkci srdce a oběhového systému. Nevydávejte se běžkovat osamoceni, 
vždy minimálně ve tříčlenné skupině.
Sjezdové lyžování - sjezd má omezený tréninkový efekt, ale velmi vysoký psychický 
přínos. Na sjezdovky se nevydávejte bez doprovodu.
Rychlobruslení - provádějte doprovodné kondiční cvičení. Přihlížejte k okamžitému 
zdravotnímu stavu.
Krasobruslení - kondiční cvičení a gymnastika jsou nezbytným průvodcem tohoto sportu.

Sp
íše

 ne
vh

od
ný Lední hokej - dochází k vysokému zatížení v krátkých intervalech.  

Vzhledem k vysokému zatížení je doporučována odpovídající medicínská péče. 
Hokej je vysokozátěžový sport, nebývá proto diabetikům doporučován.
Skoky - vysoké psychické i fyzické zatížení. Nutností je podporující kondiční 
cvičení a gymnastika. Nutno přihlížet k okamžitému zrdavotnímu stavu.  
Skoky jsou méně vhodné, nejste-li skutečnými fanatiky, kteří si bez tohoto  
sportu nedovedou představit svůj život.

Ne
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Sáňkování - vznikají extrémně fyzicky i psychicky náročné situace. Vznikne-li 
během jízdy hypoglykemie, mohlo by dojít k ohrožení života. Nevhodný sport, 
chcete-li jej provozovat na závodní úrovni. Rekreační sáňkování na zasněžených 
loukách je výborný způsob odreagování.
Bobování - při sportu dochází k vysoké zátěži fyzické i psychické. Jelikož není 
možno jakkoli kontrolovat možné hypoglykemie vzniklé během jízdy, tento sport 
se řadí mezi zcela nevhodné.

Převzato z KV dia Bulletinu

u diabetiků
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Adrenalin - hormon vyráběný v nadledvinkách. Vyplavuje se do krve při hypoglykémii.
Beta-buňky - buňky v ostrůvcích ve slinivce břišní, v nichž vzniká hormon inzulín.
Cpeptid -  bílkovnná látka spojená s inzulínem, množství c-peptidu a inzulínu je naprosto stejné, proto nám pomáhá 

určit, kolik inzulínu slinivka vyrábí.
Glukagon -  hormon vznikající v alfa-buňkách ostrůvků břišní slinivky, v těsném sousedství tvorby inzulínu.  

Dokáže zvýšit glykémii - působí tedy proti inzulinu.
Glukometr - kapesní přístroj k domácímu měření glykémie z kapky krve.
Glykemický profil -  plánovité měření několika hodnot glykémie během jednoho dne. Umožňuje lépe posoudit účinek 

inzulínové léčby než jednotlivé měření glykémie.
Glykémie - hladina krevního cukru. Vyjadřuje se v milimolech na 1 litr.
Glykosovaný hemoglobin (HbA 1C) -  ukazatel dlouhodobé kompenzace diabetiků. Vyjadřuje úspěšnost léčení  

diabetu v posledních 3 měsících před odběrem krve.
Hormon -  chemický poslíček uvnitř lidského těla. Přenáší určitou informaci z místa svého vzniku do cílových tkání,  

které podle ní upraví svoji činnost.
Jídelní plán - rozvrh denní dávky sacharidů v jednotlivých denních jídlech člověka s diabetem.
Ketoacidóza - rozvrat vnitřního prostředí lidského těla při neléčeném nebo nedostatečně léčeném diabetu 1. typu.
Ketony, ketolátky - zplodiny spalování tuků. Mají kyselou povahu a jejich nahromadění v těle vede ke vzniku ketoacidózy.
Kreatinin - látka, jejíž koncentrace v krvi se vyšetřuje k zjištění funkce ledvin.
Triglyceridy -  tuky získané z rostlinné i živočišné stravy, jejich hladina se mění během dne v závislosti na jídle,  

jejich trvalý nadbytek ohrožuje stěny cév.
Výměnná jednotka - množství jídla, které obsahuje vždy totéž množství sacharidů.

Základní pojmy, 
které by měl diabetik znát

Jak se správně starat o glukometr?
I zdravotnické pomůcky jsou vizitkou diabetika. Nosit je jen tak po batozích nebo 
volně v kabelkách, není vhodné. Špinavý glukometr, pokapaný kapkami krve  
nebo nápoji, nevyčištěný displej, použité odběrové lancety nebo neroztříděné 
proužky, nejsou dobrou vizitkou. Glukometr a příslušenství k němu si vyžaduje 
určitou zodpovědnost a údržbu.
Glukometr, odběrové pero a testovací proužky by měly být vždy uloženy  
v původním pouzdře a obalu, zde jsou glukometry chráněny před nárazem, 
změnou teploty, vlhkosti a nečistotami z venkovního prostředí.  
Pro diabetika se jedná o osobní předmět.  
Glukometr vyžaduje správné zacházení dle návodu k typu a čistotu.

Převzato z KV dia Bulletinu
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Glykostabil
Glykostabil je podanou rukou všem těm, které postihla v dnešní době snad nejrozšířeněj-
ší tzv. civilizační choroba na světě. Diabetes (cukrovka) I. nebo II. typu postihuje stále širší 
a také stále mladší okruh lidské populace. I přes usilovný výzkum a vývoj nových preparátů 
k léčení diabetu, nenachází moderní věda absolutní a jednoznačné řešení. Pravděpodobně 
největší záludností tohoto onemocnění je to, že postižený člověk nemusí dlouhou dobu 
pociťovat žádné patrné příznaky. Z tohoto důvodu ani není možné vyčíslit přesný počet lidí 
postižených diabetem. Pro diabetes je typická jeho vysoká záludnost, dříve či později způ-
sobuje poškození.
Glykostabil byl vyvinut předními odborníky na aplikaci alternativních medicín v praxi. 
Jako prvotní byly vzaty v potaz osvědčené byliny, které jsou po staletí používány k léčbě 
diabetu. Dlouholetým testováním byla zvolena nejvhodnější a nejúčinnější forma bylin 
a jejich vzájemná kombinace pro dosažení maximálního možného efektu.
Jak Glykostabil působí? 
Rostlinné extrakty, extrakt z kořene pampelišky (Taraxacum officinale) a extrakt z květu 
hluchavky (Lamium album) působí jednak na slinivku břišní a upravují její produkci inzulí-
nu, zároveň podporují využití inzulínu v metabolismu člověka. Sušená červená řepa má, 
kromě příznivého vlivu na celkový metabolismus a na krvetvorbu, také silný očistný úči-
nek, zbavuje krev nadbytečné glukózy (cukru). Chróm kromě toho, že potlačuje chuť na 
sladké a tudíž napomáhá redukci příjmu sacharidů, dokáže redukovat a stabilizovat hladi-
nu krevního cukru.
Jak se Glykostabil užívá? 
Běžně se užívají 3 tablety denně. Zpravidla společně s každým hlavním jídlem, ráno, v po-
ledne a večer. Glykostabil mohou užívat i pacienti, kteří si již aplikují inzulín. Je však nutné 
sledovat hladinu glykémie, aby nedošlo k jejímu přílišnému poklesu, tedy hypoglykemii. 
Glykostabil byl v praxi mnohokrát ověřen, lze ho použít jak při diabetu I., tak i při diabetu 
II. typu. Pacienti, kteří si aplikují inzulín, musejí při užívání Glykostabilu pozorně sledovat 
vývoj glykemie a podle něj si upravovat dávkování inzulinu. Případné úplné vysazení inzu-
linu je možné po delším sledování glykemie a hlavně po konzultaci s ošetřujícím lékařem.

Další přípravky, které doporučujeme při diabetu
Jelikož je diabetes mimořádně rozsáhlý zdravotní problém, nelze takto široké spektrum 
souvisejících nežádoucích účinků vyřešit jedním přípravkem, proto ke Glykostabilu nabízí-
me jako doplňkové výrobky především:
DiaPro - je kombinace vitaminů, minerálních látek a stopových prvků, která pomáhá chrá-
nit oběhový systém a nervy před negativními projevy diabetu. Navíc přípravek DiaPro sni-
žuje a stabilizuje hladinu glykémie. Dávkování je závislé na konkrétním zdravotním stavu 
pacienta, běžně se užívají 1 - 3 tablety denně.
Kyselina alfa-lipoová - tato kyselina je především známa jako silný antioxidant. Nejno-
vější výzkumy ukazují, že tato kyselina zároveň podporuje činnost slinivky břišní a má tedy 
příznivý vliv na tvorbu inzulínu. Doporučená denní dávka činí 1 tabletu 1x denně. 
Všechny výrobky jsou schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR, odpovídají platné právní 
úpravě Evropské unie.
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Novotvorba pojivové tkáně je složitý proces, při němž se 
zapojují do metabolismu také další biologicky aktivní látky. 
Kromě toho jiné látky mohou tvorbu a kvalitu pojivové  
tkáně ovlivnit:
•   MSM (methylsulfonylmethan) - v organismu se podle 

některých autorů podílí na tvorbě kolagenu, zejména  
v kombinaci s křemíkem, zmírňuje bolestivost kloubů,  
svalů a šlach. Celkově podporuje prokrvení tkání rozšiřová-
ním vlásečnic způsobeným sulfanem, který z MSM vzniká.

•   Lysin - je významnou aminokyselinou pro tvorbu pojivové 
tkáně a především zvýšení její pevnosti.

•   Kyselina askorbová (vitamín C) - je klíčový vitamín pro 
novotvorbu pojivové tkáně. 

•   Taurin - je sirná beta-aminokyselina, která celkově ovlivňu-
je metabolismus sirných aminokyselin a novotvorbu bílko-
vin. Působí příznivě na játra.

•   Extrakt zeleného čaje - omezuje rozpad pojivové tkáně, 
zlepšuje prokrvení a zvyšuje imunitu (snižuje záněty).

•   Zinek - podporuje novotvorbu bílkovin, zvyšování imunity, 
je obsažen ve zvýšené míře ve vlasech, podporuje účinnost 
vitamínu A, hojení ran a novotvorbu pojivové tkáně.

•   Niacin (vitamín sk. B) - ovlivňuje prokrvení tkáně a je to 
vitamín nutný pro tvorbu bílkovin (kolagen je bílkovina).

•   Biotin (vitamín sk. B) - podporuje zdravý stav kůže,  
slizničních membrán a vlasů. Je nutný pro tvorbu bílkovin.

•   Vitamin A - ovlivňuje tvorbu proteoglykanů a bílkovin.
•   Kyselina pantotenová (vitamín sk. B) - udržuje zdravý 

stav kůže a jater, jejichž fungování ovlivňuje celkový zdra-
votní stav a metabolismus.

•   Kyselina listová (vitamín sk. B) - je nutná pro tvorbu 
bílkovin a metabolismus aminokyselin.

•   Riboflavin (vitamín B2) - přispívá k zachování zdravé 
kůže a sliznic. Vyšší příjem podporuje novotvorbu bílkovin. 
Jód - podporuje novotvorbu bílkovin.

Arthro Collagen
Receptura produktu Arthro Collagen vychází z poznatku, že 
pojivová tkáň (šlachy, chrupavky, kůže) je stavěna podobně 
jako výrobky ze skelného laminátu. Jedná se o princip kom-
pozitních materiálů, kde spojení vlastností dvou či více slo-
žek dává lepší výsledky, než jsou vlastnosti samostatných 
materiálů. Tedy je zde složka vláknitá, zajišťující pevnost 
a pružnost, v případě skelného laminátu je to skelné vlákno, 
v případě pojivové tkáně je to kolagen (bílkovina), tvořící 
vlákna stočená podobně jako u lana. Celkové zvýšení pev-
nosti vláknité složky potom zajišťuje spojovací hmota, v pří-
padě skelného laminátu je to syntetická pryskyřice, v přípa-
dě pojivové tkáně jsou to proteoglykany, jejichž významnou 
složkou je glukosamin a  chondroitin. Pokud má být tedy 
kloubní výživa výhodná a účinná, musí obsahovat současně 
obě tyto složky, neboli kolagen a glukosamin, případně 
chondroitin. Kolagen se používá ve formě speciálně upra-
vené pro kloubní výživu, tedy jako hydrolyzát kolagenu 
(„předtrávený kolagen”). Tato úprava zajišťuje jeho vysokou 
využitelnost a účinnost v organismu.
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Obsah účinných látek v tabletách je ve vyváženém pomě-
ru. Rozhodující pro výživu kloubů je hydrolyzát kolagenu, 
za jehož účinnou dávku pro případ již probíhající artrózy je 
považováno 10 gramů. Těchto 10 g je obsaženo v 18 tab-
letách, což představuje horní potřebnou denní dávku. Po-
kud je tedy artróza rozvinutá již do té míry, že klouby bolí 
i v noci ve spánku, bere se dávka 18 tablet tak, že se rozdě-
luje na menší dávky a bere se častěji, aby dodávka živin do 
tkáně byla plynulá. Například 6 x denně 3 tablety, ke kaž-
dému jídlu a potom krátce před spaním. Část tablet je 
možno brát i v noci při náhodném probuzení, při předáv-
kování nehrozí riziko. 
U sportovců a osob, kde artróza se již vyskytla mezi přímý-
mi předky, nebo při zvýšené zátěži kloubů, se ještě včas 
před rozvojem artrózy berou menší dávky, například 3x 

denně 2 tablety k hlavním jídlům. Podobně se snížené 
udržovací dávky mohou přijímat ve stavu, když bolesti 
kloubů po počátečních vysokých dávkách již pominuly a 
s pohybem nebo bolestmi nejsou potíže. 
Jako prevence předcházení problémů nebo udržovací dáv-
ka se doporučuje 3 x denně 1 tableta. Tablety se mohou 
brát nalačno nebo po jídle, obojí má své výhody i nevýho-
dy. U osob, které jsou schopny dodržovat rozdělení na 
6 dávek denně, je rozhodně lepší zkusit příjem nalačno asi 
20 - 30 minut před jídlem, zapít vodou. Pokud by byly 
tablety nalačno snášeny hůře, mohou se brát po jídle. 
Braní po jídle je vhodné také u osob, které mají problém 
s častým příjmem malých dávek. Pokud potom potřebnou 
dávku přijímají pouze 3 x denně po hlavních jídlech, tak se 
látky pro výživu kloubů vstřebávají postupně.

Jak dávkovat tablety Arhtro Collagen?

Objednat můžete na: www.nutristar.cz, nebo na tel.: 721 811 323  
odborná konzultace na tel.: 311 610 254
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Složení výrobku Femine Collagen vychází z dlouholetých poznatků a výsledků vě-
deckého výzkumu. Vychází z poznatku, že hlavní stavební látkou vlasů, nehtů, 
pokožky a pojivové tkáně (šlachy, chrupavky) je kolagen. Kolagen je bílkovina, 
která se skládá převážně z esenciálních aminokyselin a tvoří téměř 30 % proteinů 
v lidském těle. Jedná se o vláknitou složku, zajišťující pevnost a pružnost, je ne-
zbytná při boji proti stárnutí.
Jelikož je kolagen ve své přírodní formě pro člověka těžko stravitelný a i jeho vyu-
žitelnost ve výživě je velmi nízká, používá se v doplňcích stravy a ve speciální výži-
vě upravená forma kolagenu, tzv. kolagenní hydrolyzát, nebo také hydrolyzovaný 
kolagen. Touto úpravou se docílí toho, že se zkrátí molekulové řetězce kolagenu 
a ten se pak stává stravitelnějším, je podstatně zvýšena jeho využitelnost v lid-
ském metabolismu.

Femine Collagen  

Pro dosažení maximální účinnosti výrobku Femine Collagen 
pro posílení, obnovu a výživu vlasů, nehtů, pokožky a pojivo-
vých tkání, je hydrolyzovaný kolagen doplněn o další důležité 
pomocné látky:
❖   Glukosamin - je látka vyskytující se v lidském těle, její vý-

znam spočívá především v tom, že dodává vlasům, nehtům, 
pokožce a pojivovým tkáním jejich pružnost.

❖   Chondroitin - je složkou buněčné hmoty pojivových tkání, 
je důležitý pro vázání vody, čímž dodává elasticitu.

❖   MSM (methylsulfonylmethan)  - v organismu se podle 
některých autorů podílí na tvorbě kolagenu, zejména v 
kombinaci s křemíkem. Celkově podporuje prokrvení tkání 
rozšiřováním vlásečnic způsobeným sulfanem, který z MSM 
vzniká. V lidském těle působí protizánětlivě.

❖   Inositol - podílí se na zdravém stavu pokožky a vlasů, sni-
žuje hladinu cholesterolu a šetří bílkoviny (aminokyseliny) 
při redukčních dietách. Nedostatek bílkovin může zhoršo-
vat stav kloubů, pokožky, vlasů a nehtů, včetně snížení 
obranyschopnosti organismu.

❖   Kyselina askorbová (vitamín C) - je klíčový vitamín pro 
novotvorbu pojivové tkáně.

❖   Taurin  - je sirná beta-aminokyselina, která celkově ovliv-
ňuje metabolismus sirných aminokyselin a novotvorbu bíl-
kovin. Působí příznivě na játra.

❖   Zinek - podporuje novotvorbu bílkovin, zvyšování imunity, 
je obsažen ve zvýšené míře ve vlasech, podporuje účinnost 
vitamínu A, hojení ran a novotvorbu pojivové tkáně. Zabra-
ňuje tvorbě bílých skvrn na nehtech a tvorbě akné.

❖   Lysin - je významnou aminokyselinou pro tvorbu pojivové 
tkáně a především zvýšení její pevnosti.

❖   Extrakt zeleného čaje - omezuje rozpad pojivové tkáně, 
zlepšuje prokrvení a zvyšuje imunitu (snižuje záněty).

❖   Niacin (vitamín sk. B) - ovlivňuje prokrvení tkáně a je to 
vitamín nutný pro tvorbu bílkovin (kolagen je bílkovina).

❖   Biotin (vitamín sk. B) - podporuje zdravý stav kůže, sliz-
ničních membrán a vlasů. Je nutný pro tvorbu bílkovin.

❖   Vitamin A  - ovlivňuje tvorbu proteoglykanů a bílkovin. 
Kyselina pantotenová (vitamín sk. B) - udržuje zdravý stav 
kůže a jater, jejichž fungování ovlivňuje celkový zdravotní 
stav a metabolismus.

❖   Kyselina listová (vitamín sk. B)  - je nutná pro tvorbu 
bílkovin a metabolismus aminokyselin.

❖   Riboflavin (vitamín B2)  - přispívá k zachování zdravé 
kůže a sliznic. Vyšší příjem podporuje novotvorbu bílkovin.

❖   Jód - podporuje novotvorbu bílkovin.

Jak dávkovat tablety Femine Collagen? 
Obsah účinných látek v tabletách je ve vyváženém poměru. Běžně se úžívá 1 tableta třikrát denně. V případě vážnějších stavů 
doporučujeme užívat po dobu 3 měsíců 2 tablety třikrát denně. Tablety se mohou brát nalačno, nebo po jídle. Důležité je rozložit 
užívání rovnoměrně v průběhu dne, aby byl zajištěn průběžný přísun živin příslušným tkáním. Tablety Femine Collagen se mohou 
také brát v případech, kdy zejména vlasy se více poškozují odbarvováním nebo barvením, trpí zdravotními potížemi nebo různými 
dietami, pobytem v náročném prostředí, nebo při zvýšené zátěži povětrnostními vlivy.
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