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Pamatujete, jak jsme před deseti 
lety seděli v pardubickém Domě 
techniky a zvedali ruku pro trans-
formaci Asociace pedikérů ČR do 
nové společnosti s novým nábo-
jem a hlubokým smyslem, České 
podiatrické společnosti. I když klišé 
„to nám to ale uteklo“ všichni no-
toricky dobře známe, rád jej zde 
také použiji. Je to již deset let a na-
še letošní květnové setkání bylo 
tedy výroční. Máme za sebou mili-
ony mravenčích krůčků podlože-
ných úspěchem nebo alespoň 
snahou, ale mnoho žirafích kroků 
nás ještě čeká. Vše se změnilo. 
Pedikúra a péče o nohy je u nás již 
na úrovni vyspělých evropských 
zemí, pohled na nohu ve vztahu    
k celému tělu se výrazně změnil, 
přístrojové vybavení v našich pro-
vozovnách a ordinacích je na špič-
kové úrovni, vzdělání našich členů 
dosahuje výtečného hodnocení, 
školení a vzdělávání členské zá-
kladny, což je také našim cílem      
a prioritou, významně pokročilo. 
Za zmínku stojí také informace, že  
i vztah veřejnosti k péči o nohy      
a vnímání vlastních nohou jako 
důležité součástí každodenního 
života se zásadně změnil. Rodiče 
na vyšetření a ošetření přivádějí 
své nezletilé ratolesti, adolescenti 
sami a bez studu řeší své potíže     
a spolupracují, muži již opět zcela 
běžně chodí na ošetření nohou      
a lidé preferenčně nechávají vyhrá-
vat péči o nohy před ostatními 
příbuznými obory. 

Abychom mohli držet krok se sou-
časným trendem, rozhodli jsme se 
zmodernizovat i naší webovou 
prezentaci. Stávající webové strán-
ky neumožňují ČPS plně využívat 
možnosti, které dnešní technolo-
gie nabízejí. Hlavním problémem 

je velmi těžce citovatelná a i pro 
koncového uživatele špatně pře-
hledná sekce mapy podiatrických 
pracovišť. Současný systém neu-
možňuje práci s databázemi (člen-
ská základna, systém podiatrické-
ho vzdělávání, kalendář akcí, on-
line registrace/editace členských 
karet - přihlášek, inzerce apod.)
Plánujeme, že vznikne velmi mo-
derní zpravodajský systém, který 
bude založený na databázi členů 
ČPS a provázaný s mnoha sekcemi 
celého webu, zároveň bude navíc 
editovatelný určenými administrá-
tory z řad členů nebo vedení ČPS. 
Najdete zde nově část určenou pro 
širokou veřejnost se spoustou 
odborných článků z různých oborů 
podiatrie. Součástí webu bude        
i systém tzv. „vyhledávání“.

Naším vstupem do Světové podi-
atrické federace získáváme obrov-
skou podporu a záštitu v oblasti 
dalšího rozvoje profese podiatr      
v České a Slovenské republice. 
Světová podiatrická federace (FIP) 
je mezinárodní neziskové sdružení 
zaměřené na globální vedení a roz-
voj podiatrické péče na celém svě-
tě. Federace byla založena v roce 
1947 a nyní je její součástí 30 člen-
ských zemí. 

Jak je vidět, mnoho se toho změ-
nilo, ale mnohé nás stále ještě 
čeká.

Věřím, že vás naše druhé letošní 
číslo odborného časopisu zaujme, 
a že v něm naleznete mnoho zají-
mavých informací ke své každo-
denní práci.

S úctou
Jaroslav Fešar, 
prezident ČPS 
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Chce
píchn

te
out?

Už se vám stalo, že jste něco řekli, 
co jste mysleli úplně jinak a vzniklo 
z toho něco jiného? Taková klasika. 
Někdo používá osvědčené hlášky, 
jiný zase dvojsmysly. Já tomu své-
mu stylu pracovně říkám 3D hu-
mor. Nakonec, když můžou být 3D 
vložky, filmy a kdo ví, co ještě 
všechno, proč ne humor. I když 
nedávno jsem se v Londýně pře-
svědčil o tom, že může být něco     
i 4D. Při filmovém souboji nám do 
zad vrážela jakási kudla, při pádu 
do louže nebo kýchnutí nás reálně 
ošplouchla voda a sedačka na 
každý pohyb vzrušeně zareagovala 
pohybem či vibrací. No, ale to je 
jenom v kině. Mně stačí tři dimen-
ze na to, aby vzniklo známé faux 
pas nebo zkrátka a dobře, říkejme 
tomu trapas.

Není to tak dávno, co jsem pro jed-
nu společnost prováděl v obchod-
ním centru vyšetření nohou pro 
návštěvníky prodejny. Není nic, co 
bych nenáviděl víc než nudu. Kaž-
dá informace podaná s humorem 
a nadsázkou je lepší než unuděná 
a mdlá. Pochopitelně jenom hodí-li 
se to v danou chvíli. Samotné vy-
šetřování musí probíhat perfektně 
a přesně. Tady musí jít legrácky 
stranou. U těch „pomocných“ 
úkonů je to celkem jedno. A tak, ať 
už nenapínám, co se nestalo.  Do 
prodejny vešel mladý pár. On   a 

ona. On teď není příliš důležitý. 
Slečna projevila zájem o vyšetření 
a on se šel zatím podívat do pro-
dejny s elektronikou. Dobře udělal.

„Prosím, pojďte dál“, pozval jsem 
mladou slečnu k vyšetřovacímu 
pultíku a zeptal se jí na problémy, 
které ji přivádějí na toto vyšetření. 
Slečna se rozpovídala a já pocho-
pil, co jí trápí a začal jsem co nej-
pečlivěji zjišťovat příčinu. Kdyby 
měla sukni, bylo by vše jednodušší, 
jenže kalhoty těsné jako špunt       
v zátce vína neposkytují příliš mož-
ností vidět víc než kotníky. Slečna 
nabídla, že si kalhoty sundá, a já 
nenamítal. Přece jen to není nic 
neobvyklého. Navíc prostor v pro-
dejně poskytoval dostatek soukro-
mí.

Když už byla svlečená, požádal 
jsem ji, aby se postavila na skeno-
vací desku a začal jsem vyšetřovat. 
Prohlížím klenby, hlezenní, kolenní 
klouby, poroučím zvednout jednu 
nohu, potom druhou. Zatímco já 
jsem se věnoval slečně, u pokladny 
žádonila paní, jestli by jí prodavač-
ka nepomohla s nalepením srdíček 
do stélek, které si u ní zakoupila. 
Ta na mne pohotově zavolala a na-
značila, jestli bych jí s tím nepo-
mohl. Na nic jsem nečekal a smě-
rem k ní prohlásil dobrácké „Chce-
te píchnout se srdíčkem?“ Paní se 
směrem ke mně podívala a s nevě-
řícným pohledem zopakovala: 
„Píchnout?“. Jako by nestačilo, zo-

pakoval jsem to ještě jednou s ná-
ladou ještě lepší než před chvíli.  
„Já myslela, že mi to tam pomůže-
te dát“, pravila paní. V ten okamžik 
jsem konečně vykoukl k prodejní-
mu pultu a spatřil dcerku té paní, 
která nervózně přešlapovala z no-
hy na nohu a držela v ruce dva ba-
lónky ve tvaru rudých srdíček, kte-
ré v centru dostala. Asi nechápala, 
proč jí je chci propíchnout a věru 
smutně špulila svoji dětskou pusin-
ku. Vše se za chvíli vysvětlilo a řek-
nu vám, že jsme se všichni pěkně 
zasmáli a já se pustil do díla. Brisk-
ně jsem paní metatarsální srdíčka 
přilepil na správné místo a holčička 
dostala dáreček i od nás. Pokračo-
val jsem ve vyšetřování.

Ve chvíli, když slečna sestupovala  
z vyšetřovací desky, byl už za jejími 
zády její přítel. Jako správný gen-
tleman jí nabídl pomocnou ruku. 
Na tom by však nebylo nic divné-
ho, kdyby k tomu nic netuše nedo-
dal „Nechceš píchnout?“ Holčička 
s balónky, která stála opodál a pro-
hlížela si nejnovější dětské holínky, 
do toho bezelstně prohlásila „Pán 
už mi chtěl taky píchnout do srdí-
čka“ a intuitivně přitáhla zmíněné 
balónky blíž k sobě. Nastalo něko-
lika vteřinové ticho a potom vý-
buch smíchu u všech přítomných. 
Dnes už jsem poučený. Když chci 
někomu „píchnout“, svou otázku 
raději více specifikuji. 

Jaroslav Fešar - autor
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Jsem ráda, že se v minulém čísle 
Podiatrických listů 01/2011 obje-
vil článek "Aromaterapie a podi-
atrie". Po jeho přečtení jsem si 
řekla, že se s vámi podělím o své 
poznatky. Kosmetické výrobky 
Karla Hadka používám již od roku 
1998, znám se s ním osobně z je-
ho přednášek a kdykoli mám ně-
jaký problém a nevím si rady, vy-
točím jeho telefonní číslo nebo 
píši.
Především jako pedikérka použí-
vám jeho preparáty, nikdy mě 
nezklamaly a moji zákazníci jsou 
spokojeni, když jim kosmetiku 
doporučím a objednám. Chtěla 
bych vás tak trochu seznámit         
s řadou preparátů určených právě  
k péči o nohy.

KOUPELOVÝ OLEJ NA NOHY
je účinným prostředkem proti 
"denní únavě". Koupel nohou by 
měla být každodenním rituálem, 
zejména pak u starších lidí, kromě 
těch, kteří trpí křečovými žilami 
nebo záněty žil a dále pak těhotné 
ženy a při epilepsii. Pedikérky, kte-
ré provádějí mokrou pedikúru, 
mohou tento olej přidávat do vod-
ní lázně. 

Účinek koupele můžeme zvýšit 
následným použitím MASÁŽNÍHO 
OLEJE NA NOHY, který pokožku 
ještě více prokrví, osvěží, rozprou-
dí lymfu a urychlí tak odplavování 
toxických látek z těla. Pedikérky 
opět mohou tento masážní olej 
používat po ošetření místo krémů 
a jiných masážních preparátů. Ma-
sáž nohou můžeme zakončit zába-
lem do fólie a relaxací s nohama ve 
zvýšené poloze.

Proces detoxikace ještě více pod-
poříme speciálním zábalem na 
nohy LYMPHA-PACK WO. Ten uví-
tají zejména ti z nás, kteří trpí poci-
tem studených nohou, revmatiz-
mem, artrózou nebo dnou, osvěd-
čuje se v rekonvalescenci po pora-
nění kloubů, kostí a svalů.

Masážní olej PREVENTY preventiv-
ně napomáhá zabránění vzniku 
křečových žil a má mírně protikře-
čový účinek. Pozor, nepoužívá se, 
jsou-li již výrazné křečové žíly. Ten-
to olej zvláčňuje pokožku, aktivuje 
látkovou výměnu a má osvěžující 
účinky.  

Pro pedikérky, které nohy před 
ošetřením nenamáčí, doporučuji 
ke změkčení pokožky krém na bázi 
rostlinných olejů DERMAL G10. 
Vmasírujeme jej do ztvrdlých míst, 
zabalíme do fólie a necháme 20 
minut působit. Pokožka změkne 
natolik, že je snadné ji pak mecha-
nicky odstranit. 

Plísňová onemocnění nohou          
a nehtů patří už téměř mezi civili-
zační choroby. A tak pan Hadek 
pro nás připravil preparát na plíseň 
nehtů  MYKOSAN N a na plíseň 
pokožky MYKOSAN  H. 
Aromaterapie prostřednictvím 
éterických olejů se silnými proti-
plísňovými a antiseptickými účin-
ky, například tymiánu, čajovníku, 
šalvěje nebo hřebíčku, nabízí citli-
vé a přitom účinné řešení tohoto 
problému. K těmto dvěma prepa-

rátům neodmyslitelně patří desin-
fekční přípravek THYMICON, který 
účinně vydezinfikuje předměty 
zasažené mikrobakteriemi. Ty pře-
žívají v obuvi, ponožkách, oděvu, 
koberci a podobně.

Preparát DEO-PROFUSS doporuču-
ji všem osobám, jež trpí nadměr-
ným pocením nohou. Obsahuje 
účinnou směs kvalitních éterických 
olejů a lihu a to napomáhá k tomu, 
aby byly nohy dostatečně dezinfi-
kovány a udržovány v suchu. Pů-
sobí jako podpůrný prostředek 
proti vzniku plísní.

Nohy, jako extrémně namáhavá 
část našeho těla, si zaslouží pravi-
delnou péči. Domnívám se, že pan 
Karel Hadek pro tuto péči vyvinul 
vynikající preparáty, které jsou 
dostupné všem, kteří chtějí mít 
zdravé a krásné nohy.

Růžena Molíková, pedikérka
Bezděkov u Klatov

ruzenamolikova@seznam.cz 
Tel.: 775 905 671

Aromaterapie v péči o nohy



Interview s operní zpěvačkou

Weissovou
Eliško, jste jedna z těch osobností, 
se kterými se sbližujeme poté, co 
je začne trápit bolest na noze. Jak 
se problém, se kterým jste k nám 
do centra přišla, vůbec zrodil? 
Bylo to nesprávným výběrem pedi-
kérky. Oba palce mi špatně zastři-
hla.

Napadlo Vás někdy, že takhle mo-
hou bolet palce u nohou? Vždy, 
když Vám nehty Miriam ošetřo-
vala (a to s mimořádným citem) 
jste téměř zpívala. 
Myslím, že dokud to člověk neza-
žije, nikdy neví, jak to dokáže bo-
let.

Zpíváte si doma u vaření nebo ve 
sprše? 
Docela často, ale většinou když 
jsem doma sama :)

Váš mezzosoprán je fenomenální. 
Napadlo mne, že byste malému 
synkovi mohla dopřávat muziko-
terapii. Děláte to někdy?
Dělám to docela často, ale Karlíček 
mému zpěvu moc neholduje. Když 
zpívám slabě, tak se mu to líbí, ale 
když přidám, většinou se rozpláče.

Open air po českých zámcích, 
stálé hostování v Národním diva-
dle v Praze, opeře divadla J. K. 
Tyla v Plzni, malý Karlíček, a kdo 
ví, co ještě. Dá se to všechno 
zvládat?
Já myslím, že pokud člověk něco 
chce, tak se v životě dá všechno 
zvládnout. Důležité je vedle sebe 
mít hodného a tolerantního člově-
ka, který se vším pomáhá a který 
Vás podporuje. Rodina a zpěv jsou 
pro mě smyslem života. 
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Jaká je Vaše domácí péče o nohy? 
Natíráte si pravidelně chodidla 
krémem nebo olejíčkem, rozma-
zlujete nehty?
Většinou si každý den nohy natí-
rám krémem.

Vyzkoušela jste při vašich toul-
kách světem nějakou zajímavou 
kúru v péči o nohy?
Minulý rok na operním festivalu ve 
Wexfordu jsem zkusila bahenní 
zábal na nohy.

Jistě jste slyšela o rybí pedikúře. 
Láká Vás strčit nohy do akvária     
a nechat si je okusovat?  
To v žádném případě, měla bych 
strach.

Co Vy a výrazné barevné laky, 
zdobení nehtů a jiné zkrášlující 
kúry?
To mě vždy láká, v tomto směru 
ráda improvizuji.

Blíží se Vánoce. Co byste závěrem 
popřála našim čtenářům?
Krásné a pohodové Vánoce napl-
něné láskou, objetím a vším krás-
ným.

S operní pěvkyní,
paní Eliškou Weissovou, 
si povídal Jaroslav Fešar



Nordic walking - dále NW, čili se-
verskou chůzi objevuje stále více 
lidí. Není divu, tato sportovní akti-
vita má spoustu předností  - bez-
pečnost, dostupnost, není omeze-
ní výkonnostní ani věkové, nená-
ročnost na vybavení, finanční dos-
tupnost, dá se provozovat téměř 
všude a v každém ročním období. 
Navíc má NW spoustu pozitivních 
vlivů na naše zdraví - spalování 
tuků, kardiovaskulární trénink, 
podpora dechových funkcí, přimě-
řená zátěž pro klouby, vazy, svaly, 
podpora vzpřímeného držení těla, 
trénink koordinace, pozitivní ladě-
ní psychiky atd. A to vše venku na 
čerstvém vzduchu.

Po získání základních informací       
o technice a výšce holí - nejlépe 
pod vedením zkušeného instrukto-
ra, může s touto netradiční, ale 
užitečnou aktivitou začít každý. 
Pozor - nejkvalitnější informace 
získáte většinou na lekci NW v te-
rénu, kdy na vlastním těle zažijete, 
o co jde, a můžete si vyzkoušet 
hole přímo na míru, odpovídající 
vaší výšce, dynamice chůze atd. 
Většina instruktorů NW má tzv. 
baterii holí, kde vyberete hole, 
které „ sedí „. Proto je návštěva 
takové lekce vhodná ještě před 
nákupem speciálních holí na NW.

Pokud má NW prospět zdraví, měli 
bychom se vyvarovat některých 
chyb. NW je sport technicky nená-
ročný, ale pokud se nedodrží zá-
kladní pravidla správné techniky - 
vhodný výběr terénu, vybavení ale  
i dávkování zátěže - můžeme v ně-
kterých případech přetížit pohybo-
vý aparát a přispět ke zhoršení 
zdravotních obtíží (které jsme chtě-
li pomocí NW zmírnit, či odstranit). 

Během několikaleté spolupráce     
s týmem Severské chůze, kde jako 
fyzioterapeut a zároveň instruktor 
NW působím, jsem vypozorovala 
více jak 20 opakujících se chyb, 
souvisejících s neznalostí, či pod-
ceněním techniky, nezkušeností 
pobytu v přírodě, nevhodným vy-
bavením a se špatnými pohybový-
mi návyky. 

  
Nevhodná výška, kvalita, typ hole - 
tzv. trekové se na NW nedají 
použít, jsou určeny na trek, což je 
jiný druh pohybové aktivity.

 
Pokud hůlku zapichuji před tělem - 
brzdím pohyb, pokud příliš za tě-
lem - nemohu se kvalitně odrazit.

Poutko (rukavička) má být použito 
k opoře a odrazu v momentě, kdy 
je hůl i paže za tělem. Zůstává-li 
paže na úrovni trupu nebo před 
ním, je to chyba. Pokud celou do-
bu chůze rukojeť hole svírám silou 
a nepoužiji poutko - projeví se to 
na špatné technice a hrozí přetí-
žení horní končetiny, ale i např. 
krční páteře. 

5 nejčastějších omylů a chyb při 
nordic walking:

Hole

Chybné zacílení opory a odrazu 
hole

Nevhodná práce s poutkem 

Porucha souhybu pletenec 
ramenní - pánev

Nevhodná obuv a oblečení 

Vpřed se pohybují současně obě 
levé nebo pravé končetiny (mimo-
chod). Správně má být protipohyb 
pletence ramenního proti pánvi. 

Může výrazně ovlivnit techniku      
a způsobit nepříjemné pocity při 
pohybu, odradit, poškodit, přetížit. 
Boty nemají omezovat pohyb 
v kotníku ani aktivitu hlubokých 
svalů nohy. Oblečení nejlépe fun-
kční, pohodlné, ne příliš těsné, 
přiměřené počasí. 

Hezký podzim všem, které lákají 
nové sporty a příroda přeje 

Mgr. Michaela Kubínová 
www.severskachuze.cz
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Ve dnech 30. 9. - 1. 10. 2011 se     
v pražské O2 aréně konal 12. roč-
ník největšího veletrhu kosmeti-
ky, kadeřnictví a zdravého život-
ního stylu v ČR - World of Beauty 
& Spa, kterého se Česká podiatric-
ká společnost pravidelně již mno-
ho let účastní. Tisíce návštěvníků 
veletrhu přilákaly nejen dvě stov-
ky vystavovatelů z různých oborů, 
ale také bohatý doprovodný 
program. 

Veletrh byl zaměřen na současné 
trendy v kosmetických oborech, 
pedikérské a podiatrické praxi, re-
laxaci, zkrášlování, modelaci obli-
čeje i postavy, wellness, relaxaci    
a zdravý životní styl. K vidění byly 
nové metody péče o pleť, novinky 
v nehtové modeláži, zdobení neh-
tů, péči o nohy, zahušťování a pro-
dlužování vlasů, tetování, perma-
nentní make-up nebo např. opa-
lování, formování obličeje i posta-
vy za použití přístrojů, obličejových 
výplní i plastické chirurgie.

Česká podiatrická společnost se 
prezentovala nejen svým členům, 
ale i návštěvníkům veletrhu z řad 
příznivců komplexní péče o nohy.  
Poskytovali jsme zájemcům o podi-
atrii informace o společnosti a vý-
hodách členství a rozdávali časo-
pisy a propagační materiály. Byli 
jsme opět potěšeni počtem nově 
zaregistrovaných členů. Jako tomu 
bylo v minulých letech, na přání 
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organizátorů veletrhu jsem se 
zabýval vyšetřováním chodidel a 
poradenství v oblasti péče o nohy.

V pátek se pod patronací ČPS ko-
nal 8. vzdělávací seminář DIABETO-
LOGIE V PODIATRII, který jsem po 
čtyřech letech s radostí zopakoval. 
Školení, které bychom mohli pra-
covně nazvat také Diabetologické 
minimum podiatra, pod mým 
vedením odpřednášeli Prof. MUDr. 
Milan Kvapil CSc., MBA. a MUDr. 
Pavlína Piťhová. Reakce na semi-
nář po jeho skončení byly tak po-
zitivní, že jsem se rozhodl na zákla-
dě četných žádostí těch, na které 
se doposud nedostalo, znovu 
v nejbližší době zopakovat. Kromě 
prestiže vynikal veletrh soutěži-
vostí. Soutěžilo se všude, soutěži-
vost bylo vidět nejen mezi obchod-
ními značkami a firmami je pre-
zentujícími, stejně tak mezi odbor-
níky jednotlivých oborů, kteří mezi 
zdravou konkurencí předvedli své 
kvality.

Soutěž NEJKRÁSNĚJŠÍ NOHY 2011 
proběhla v pátek 30. 9. odpoledne. 
Do soutěže bylo přihlášeno šest 
soutěžících, ale registrovaly se jen 
čtyři. První ročníky naší soutěže 
ukázaly, že pedikérky zvládají na 
velmi vysoké úrovni pedikúru, ale 
mají problémy s úpravou nehtů     
a kvalitním lakováním. Proto jsme 
si stanovili jako cíl naší soutěže, 
aby pedikérky zvládly nejen vlastní 

pedikúru, ale i kvalitní lakování      
a zdobení nehtů, protože současný 
trend v pedikúře si to žádá a kli-
entky to ocení.

V letošním ročníku k opracování 
nohou z hlediska vzhledu kůže 
nebylo soutěžícím co vytknout.     
V ošetření nehtů se již dělaly chy-
by. Některé soutěžící neměly stej-
nou délku nehtů, špatně ošetřily 
kůžičku u kutikuly. Kvalita fran-
couzského lakování vždy ukáže, jak 
jsou pedikérky šikovné. U zdobení 
nehtů má většina pedikérek ruku 
stále nejistou. Ne vždy zcela zvlá-
dají základní techniky zdobení 
nehtů. Často se i překvapivě zby-
tečně chybovalo v hygieně a čisto-
tě práce. Poslední hodnocení je 
celkový dojem. Zde jsme přihlíželi, 
zda zdobení nehtů koresponduje 
se zdobením nohy a jak celkový 
look podtrhuje oblečení, líčení, 
účes a make-up. Na 1. místě se 
umístila paní Zuzana Myšíková 
Černá ze Slovenska a její model 
měl smyslný název Benátská noc.

Účast ČPS na tomto veletrhu byla 
jednoznačně pozitivní a úspěšná. 
Věřím, že se s Vámi opět setkáme 
ve dnech 2. - 3. 3. 2012 na vele-
trhu v PVA Letňany v Praze. Na 
stánku budeme opět poskytovat 
odborné informace. 

Těším se na setkání s Vámi.
Jaroslav Fešar, DiP.

SVĚT KRÁSY A POHODY
WORLD OF BEAUTY & SPA
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V rámci veletrhu MEDICAL Fair v Brně, ve dnech 
18. - 21. 10. 2011, se dne 18. 10. uskutečnil již      
XI. ročník Mezinárodního podiatrického sympozia 
ve výškové budově BVV Brno. Na programu letos 
opět spolupracovala Česká podiatrická společnost, 
Česká obuvnická a kožedělná asociace a nově Sdru-
žení českých spotřebitelů.

V dopoledním bloku jako první vystoupila MUDr. 
Miluše Kotalíková z firmy Bayer, která představila 
léčebnou péči o nehty postižených onychomykó-
zou. Firma Bayer byla hlavním partnerem akce. 
Mgr. Jana Urbanová přítomné seznámila s ortope-
dickou problematikou v rámci podiatrie a MUDr. 
Miroslav Havrda  představil nová ortotika v podi-
atrické péči.

V odpolední části bohatého programu se Ing. Libor 
Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů, vě-
noval zdravotní nezávadnosti dětské obuvi z hledis-
ka evropské standardizace. Poté PhDr. Vlasta Maye-
rová prezentovala přítomným současný stav kvality 
obuvi dětí mladšího školního věku a vliv na zdravot-
ní stav nohou. Aplikaci ortotického stabilizačního 
segmentu u zdravotní obuvi Superfeet předvedl 
Ing. Milan Borský a na závěr vystoupil Ing. Jiří Tá-
borský s poutavou přednáškou o vybavení pacienta 
individuální ortopedickou obuví po amputaci před-
noží.

Své produkty na veletrhu v pavilonu A2 vystavovaly 
firmy a svůj stánek zde měla tradičně i ČPS. 
Na stánku bylo možné získat propagační materiály 
a předvádělo se ošetření nohou přístrojovou 
cestou.

Jaroslav Fešar, DiP.

11. mezinárodní 
 

sympozium
podiatrické
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Jeden z nejznámějších světových 
podiatrů, Dr. Phillip Vasyli z Austrá-
lie, zavítal v rámci svého evropské-
ho přednáškového turné i do Čes-
ké republiky. Dr. Phillip Vasyli pro-
vozuje podiatrii již více jak 25 let. 
Patří v této oblasti k absolutní 
světové špičce a kromě obrovské-
ho úspěchu v USA nyní získal silné 
zastoupení pro Evropu v Anglii. 
Mimo jiné je i vynálezcem systému 
Orthoheel, který vyrábí světozná-
má firma Scholl. Podílel se i na 
vzniku triplantárního modelu bio-
mechaniky nohy. Patří ke světové 
špičce ve sportovní podiatrii,  nyní 
spolupracuje s kluby anglické Pre-
mier League. V rámci šíření myšle-
nek podiatrické diagnostiky a léčby 
v České republice a na Slovensku 
přijala garanci nad touto akcí hra-
decká firma MEDsport.

Ve středu 9. listopadu se uskuteč-
nil v Hradci Králové ve velkém sále 

PHILLIP VASYLI
restaurace Duran zcela mimořádný 
podiatrický seminář Biomechanika 
nohy věnovaný otázkám kinezio-
logie, biomechaniky a rehabilitace 
nohy. V deset hodin seminář zahá-
jil Dr. M. Havrda, jako organizátor 
celého projektu. Úvodní slovo poté 
převzal J. Fešar, prezident ČPS 
a přítomné pozdravil za Českou 
podiatrickou společnost, která nad 
akcí s nadšením převzala patrona-
ci. V dopoledních hodinách se 
účastníci seznámili s problemati-
kou nohy, kterou teoreticky před-
stavili Phillip Vasyli a jeho kolega 
Darren Alger z Velké Británie.

Po poledním rautu se slova ujala 
Mgr. Michaela Kubínová, která 
přítomné obeznámila s problema-
tikou podiatrie ve fyzioterapii. Po 
skončení předala slovo opět Dr. 
Vasyli, který se s pomocí kamero-
vého systému již věnoval praktické 
části. Náplní programu bylo i před-

vedení vyšetření chodidel na růz-
ných monitorovacích systémech.

Součástí akce byl i praktický work-
shop o využití nožních ortéz a mi-
nivýstava produktů australské 
firmy. Akce byla určena přednost-
ně členům ČPS - zejména fyzio-
terapeutům, lékařům, protetikům 
a zájemcům o tento typ podiatric-
ké péče. Všichni účastníci obdrželi 
účastnický diplom, výuková podi-
atrická skripta vč. DVD výukových 
filmů.

Řadu přednášek Dr. Phillipa Vasyli 
můžete shlédnout na You Tube při 
zadání jeho jména. 

MUDr. Havrda Miroslav, DiP.
1. viceprezident ČPS

Jaroslav Fešar, DiP.
prezident ČPS

v České republice
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Dovolte mi představit Vám projekt

Cílem preventivního programu 
podpořeného Českou podiatric-
kou společností je osvojení si 
zdravých návyků v péči o nohu. 
U nejmladších dětí je to přede-
vším chůze na boso v terénu se 
zajímavým povrchem, který klade 
nároky na rovnováhu, ovlivňuje 
reflexní zóny chodidel, dítě psy-
chicky otužuje, ale zároveň i baví 
a motivuje. Tak děti začnou, byť 
podvědomě formou hry, chápat 
funkci nohy a její správné posta-
vení.

Od března letošního roku je Vít-
kův chodník v provozu v jedné 
z mateřských škol (MŠ) v Krasli-
cích. Děti se postupně zlepšují, 
chodí po chodníku 3x týdně. 

V loňském roce byl projekt přihlá-
šen do soutěže Nejlepší nápad de-
setiletí, vyhlášené Karlovarským 
krajem. V kategorii A malých pro-
jektů obsadil „Návrat ke zdraví“ 2. 
místo z osmi přihlášených proje-
ktů. Projekt obsahoval i metodu 
kneippování.  Zkušenosti s kneip-
pováním ve dvou  MŠ z naší repu-
bliky jsou popsány v Podiatrických 
listech (č. 3/2010 a 1/2011), které 
vydává Česká podiatrická společ-
nost, www.podiatrie. cz.

Název Vítkův chodník má po po-
hádkové postavičce skřítku Vítkovi, 
o kterém je básnička a ta děti pro-
vází po celém chodníku. Děti si 
mohou snáze zapamatovat, co 
mají dělat a jaký úkon následuje.

Chodník je skládací variantou pře-
kážkové dráhy. Je zde použit pří-
rodní materiál kámen a dřevo, jen 
rehabilitační pomůcky jsou umělo-
hmotné. Je zaměřen na ovlivnění 
reflexních zón chodidel a posílení 
svalů nohy a chodidla. Celý pro-
gram byl přihlášen pro ochrannou 
známku. Vítkův chodník je základní 
varianta, kterou by měly děti 
zvládnout během jednoho roku. 
Chodník si může zakoupit každý 
subjekt, k dispozici bude i domácí 
varianta. Dá se využívat ve školce 
při špatném počasí, pro obecnou 
reflexní terapii, k nácviku správné-
ho postavení těla, motoriky apod. 
Můžete ho doplnit o další kompo-
nenty, používat jej pouze příleži-
tostně nebo denně.

Provoz v MŠ není náročný, pro jed-
no dítě 10 min i v zimním období, 
když jsou více oblečeny a převlé-
kání jim trvá déle. U jednotlivých 
úkonů je více stejných pomůcek, 
proto na jednom stanovišti může 

Vítkův chodník
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najednou cvičit více dětí. Rozložení 
a opětovné složení chodníku trvá 
přibližně 5 min. Údržba je běžná 
jako u jiných dřevěných pomůcek 
nebo nábytku. Ideální doba použití 
chodníku je před obědem nebo 
odpoledne. Nedoporučuje se těs-
ně před tím, než jdou děti spát. 

Po roce se může MŠ přihlásit do“ 
Programu Vítkova chodníku“. Ten 
jim umožní získat přísun dalších 
informací prevence a nápravy 
zdraví. Jedná se o jednotlivé cvi-
čební bloky, které budou procvi-
čovat různé svalové skupiny. Po 
proškolení personálu obdrží zaříze-
ní certifikát. Školky mohou navázat 
spolupráci s fyzioterapeutem nebo 
podiatrem, který k nim bude do-
cházet pravidelně. Budou-li si přát, 
může přijít jen 2x za rok.  (Kontakt 

vám nabídneme podle místa byd-
liště a našich spolupracovníků.) 
Tento program bude nabízen pou-
ze odběratelům originální varianty 
Vítkova chodníku. Zařazení do to-
hoto programu vyžaduje praxi dětí 
na chodníku minimálně  3x týdně 
po dobu jednoho roku. 

Pokud budete mít zájem se o pro-
jektu dozvědět více, kontaktujte 
mě prosím.

Ivana Kamencová
tel.: 728 069 005

e-mail: i.kamencova@seznam.cz
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Podvrtnutí hlezenního kloubu je 
jedním z nejčastějších poranění. 
Podvrtnutím kotníku rozumíme 
především poranění hlezenního 
kloubu, méně často kloubů před-
noží (Chopartův a Lisfrankův 
kloub).

ROZDĚLENÍ: 
Je nutné rozlišit "podvrtnutý kot-
ník" a zřejmé poškození vazů. 
Všechny typy podvrtnutí způsobují 
více nebo méně vážná poškození 
vazů tím, že dojde k vytržení vazi-
vově-elastické tkáně z pouzdra 
a vzniku krevního výronu nebo 
otoku. Obecně se dají podvrtnutí 
kotníku rozdělit na ty, u kterých je 
pozorován otok, lokální bolestivost 
a natažení vazivového aparátu, 
dále na ty, u kterých dojde k čá-
stečnému poškození vazivového 
aparátu - většinou spojeno s krev-
ními výrony, ale bez nestability 
a následně na ty, u kterých dojde 
k poškození vazivového aparátu - 
kompletní roztržení a k vzniku 
nestability.

Někdy tato poranění, úplně nebo 
částečně zhojená, zanechávají 
následky. Ty se nejčastěji projevují 
mírnou kloubní nestabilitou a sklo-
nem k opakujícím se podvrtnutím, 
méně často kompletní nestabili-
tou, chronickými otoky, bolestí 
a následně odhaleným poškozením 
chrupavky uvnitř kloubu.

PŘÍZNAKY: 
Poranění se projeví náhlou bolestí, 
různě rychle se tvořícím otokem, 
v závažnějších případech i krevním 
výronem. Postižený je schopen jen 
omezené zátěže poraněného 
kloubu. 

DIAGNÓZA:
Při odborném vyšetření je po po-
souzení klinického nálezu - rozsahu 
pohybu, event. příznaků nestabili-
ty, kloubní náplně a zhodnocení 
úrazového mechanizmu v závaž-
nějších případech vždy provedeno 
rentgenové vyšetření k vyloučení 
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zlomeniny v oblasti kotníků či 
poškození kostí nártu. 

LÉČBA:
Vyloučí-li se zlomenina, další po-
stup záleží na zhodnocení rozsahu 
vazivového poranění. Kompletní 
vazivové poranění je méně časté, 
v akutním stadiu odhalitelné zpra-
vidla jen speciálními projekcemi 
rentgenového vyšetření a vyžaduje 
operační léčbu.

U krevních výronů a zjištění vět-
šího úrazového mechanizmu před-
pokládáme částečné poškození 
vazivového aparátu a zpravidla 
pacienta ošetříme rigidní fixací 
dlahou k zajištění klidu a umožnění 
ledování. V závažnějších případech 
po vymizení otoku vybavíme pa-
cienta chodící rigidní fixací s pod-
patkem, fixací polopevnou (něk-

teré plastové materiály). V méně 
závažných případech vystačíme 
s lokálním ledováním, elevací 
a šetřením končetiny a elastickým 
stahem či zvolením vhodné ortézy.
Pro úspěch zvolené léčby má velký 
význam dodržení dostatečně dlou-
hého období klidového režimu, 
ledování. Velkou výhodou je mož-
nost brzké a intenzivní odborné 
rehabilitace využívající jak měk-
kých technik, tak speciálních fyzi-
kálních procedur (lymfodrenáž, 
elektroléčba, ultrazvuk, laser, 
apod.). Po zahájení postupného 
zatěžování se doporučuje krátko-
dobé použití kompresivní ortézy.

PREVENCE:
Abychom předešli distorsím - 
podvrtnutím kotníků, musíme 
zajistit stabilní postavení nohou. 
Zvláště při sportech se skoky, do-

skoky, odrazy a častou změnou 
směru a rychlosti, v nerovném 
terénu apod. je pevná a kvalitní 
obuv nejlepší prevencí. 

Sportovní i turistickou obuv je mo-
žno vybavit ortopedickou stélkou 
zlepšující stabilitu nohy. U kvalitní 
sportovní obuvi je většinou možné 
původní vložku vyjmout. Výrobce 
totiž počítá s možností nahradit 
původní jednoduchou vložku 
vložkou individuálně vyrobenou.

Zdroj: Klinika TORNERO s. r. o.
www.tornero-ul.cz

ČPS - Kalendář akcí na rok 2012
12. - 14. 1. 2012  Rehabilitační seminář věnovaný noze

28. - 29. 1. 2012  Spiraldynamik - noha

3. - 4. 2. 2012  INTERBEAUTY 2012

4. - 5. 2. 2012  REFLEXNÍ TERAPIE I

2. 3. 2012  9. vzdělávání v podiatrii

2. - 3. 3. 2012  World Of Beauty & Spa jaro 2012

15. 3. 2012  BEAUTY FOOT SLOVAKIA 2012

15. - 17. 3. 2012  BEAUTY® FORUM SLOVAKIA

 
MUDr. Vladimír Trenčianský, Dětská léčebna Vesna, 
Jánské Lázně, www.janskelazne.com. Akce je určena 
lékařům a fyzioterapeutům.
 

Rezidence Emmy, Praha 4 - Krč
J. Fešar, L.Kazmarová, www.spiraldynamik.cz, 
www.vasenohy.cz 
 

Bratislava, www.incheba.sk 
 

pohybový systém našeho těla, Rezidence Emmy,          
Praha 4 - Krč / E.M. Horáková, J. Fešar, 
www.duhovepoznani.com, www.vasenohy.cz 
 

 
ORTOPEDIE/LYMFATICKÝ SYSTÉM V PODIATRII, 
PVA Letňany, Praha 9 - učebna, www.vasenohy.cz, 
www.podiatrie.cz
 

13. ročník veletrhu kosmetiky, kadeřnictví, wellness 
a spa. PVA Letňany, Praha 9, www.beautyexpo.cz 
 

7. ročník odbornej podiatrickej súťaže o Pohár 1výstavy 
„Beauty® Forum Slovakia 2012“
 

kosmetický veletrh, Trenčín

7. - 8. 4. 2012  PEDIKÚRA/PODIATRIE REFRESH KURZ

19. 5. 2012  11. sjezd ČPS

2. 6. 2012  REFLEXNÍ TERAPIE I

3. 6. 2012  Reflexologie ruky

7. 9. 2012  10. vzdělávání v podiatrii

7. - 8. 9. 2012  World Of Beauty & Spa podzim 2012

22. - 23. 9. 2012  REFLEXNÍ TERAPIE I

 
Rezidence Emmy, Praha 4, J. Fešar, www.vasenohy.cz, 
www.podiatrie.cz 
 

volební sjezd, Pardubice, www.podiatrie.cz
 

pohybový systém našeho těla - jednodenní, Centrum 
péče o nohy a tělo, Praha 4 - Michle, E. M. Horáková, J. 
Fešar, www.duhovepoznani.com, www.vasenohy.cz 
 

jednodenní, Centrum péče o nohy a tělo, 
Praha 4 - Michle, E. M. Horáková, J. Fešar, 
www.duhovepoznani.com, www.vasenohy.cz 
 

téma bude upřesněno začátkem roku 2012, PVA Letňany, 
Praha 9 - učebna, www.vasenohy.cz, www.podiatrie.cz 
 

14. ročník veletrhu kosmetiky, kadeřnictví, wellness 
a spa, PVA Letňany, Praha 9, www.beautyexpo.cz
 

vnitřní systémy našeho těla, Rezidence Emmy,             
Praha 4 - Krč / E. M. Horáková, J. Fešar, 
www.duhovepoznani.com, www.vasenohy.cz
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Stejně jako u všech nádorů platí i pro nohu,  čím dříve se odhalí, tím lépe. Včasná diagnostika 
a rychle nasazená terapie totiž mohou příznivě ovlivnit prognózu. Ortopedka Dr. Renate 
Wolansky zde shrnuje podklady od klasifikace přes diagnostiku až po terapii samotnou.

Nádory na noze
Nádory kostí a kostní léze simulu-
jící nádory se na noze vyskytují re-
lativně zřídka. Tyto nádory a léze 
však mohou napadat jakoukoli 
kost na noze.
Všeobecná identifikace nádoru vy-
chází především z mateřské tkáně 
(původní tkáně). Rozlišují se tak 
nádory vycházející z chrupavky 
a vaziva, kostní, kostní dřeně, cévní 
soustavy, kožní či nervové tkáně.

Rozdělení nádorů:
-  benigní nádory (nezhoubné),
-  intermediární, intermediátní 
(nejisté) neboli borderline nádory, 
které se zpočátku jeví jako nezhou-
bné, ale později se mohou zvrh-
nout v maligní, avšak většinou bez 
metastáz (dceřiných nádorů po-
cházejících ze zhoubného nádoru),

-  maligní nádory (zhoubné), vět-
šinou s metastázami.

S benigními nádory se na noze set-
káváme častěji než s nádory malig-
ními. Podle Prof. Dr. Petera Emila 
Ochsners zde existuje poměr při-
bližně 7,4 ku 1.

Je třeba zde odlišit kostní léze si-
mulující nádory: ty se na základě 
svého růstu, který se podobá ná-
doru, histologicky, cytologicky a ra-
diologicky podobají kostním nádo-
rům.    

Kostra nohy sestává z 26 kostí 
a dvou sezamových kostí (velké 
okrouhlé spojovací kosti plantárně 
k základnímu kloubu palce u nohy 
k zachycování tlaku). Kromě kalka-
nea (patní kosti) jsou ostatní kosti 
zánártí v těsném kontaktu. Mezi-
kostní ligamenta (vazy mezi kost-
mi) zaručují vzájemné spojení jed-
notlivých kostí. Většina nádorů 
hraničí – vzhledem k malé velikosti 
kostí nohy a úzkému anatomické-
mu sousedství – s nějakým klou-
bem. Rozsah nádoru bývá malý 
a často jsou napadeny sousední 
kosti. Kostními nádory na noze bý-
vají postiženy zhruba v 50 % přípa-
dů talus (hlezenní kost) a kalkane-
us (patní kost). Na hlezenní kosti 
se vyskytují převážně benigní ná-
dory. Naproti tomu kostní léze si-
mulující nádory, maligní nádory 
kostí a metastázy najdeme přede-
vším u patní kosti.

Chirurgický paging-systém (stádi-
um, stupeň nádoru) jak pro nez-
houbné, tak také pro zhoubné 
kostní nádory (podle Ennekinga, 
W. F. 1985) zahrnuje dvě rozho-

Anatomické charakteristiky 
a zvláštnosti nohy

Rozdělení do jednotlivých stádií

dující kriteria. Jednotlivá stádia se 
mohou překrývat.

Při zohlednění klinického, rentge-
nologického a histologického 
nálezu se provede klasifikace ná-
doru (biologická agresivita poško-
zení) na
-  GO pro benigní nádory,
-  G1 pro méně maligní nádory,
-  G2 pro vysoce maligní nádory.

Pro rozdělení do Lodwickovy 
klasifikace je směrodatný rentge-
nový nález.
-  Lodwickova klasifikace stupně IA, 
IB a IC se týká benigních nádorů,
-  Lodwickova klasifikace stupně II 
zahrnuje méně maligní nádory bez 
vzdálených metastáz,
-  Lodwickova klasifikace stupně III 
představuje vysoce maligní nádory 

2.  Ganglion: Nezhoubný nádor 
měkkých tkání dorsálně na základ-
ním kloubu palce.

1.  Podezření na osteochondrom: 
Pružně napjatý, neposuvný nádor 
velikosti hrášku laterálně na dru-
hém prstu na noze vpravo (výsled-
ky biopsie a histologie ještě nedo-
razily).
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se vzdálenými metastázami.

Další podrobné dělení benigních 
nádorů je následující:
-  Stádium 1 (latentní): neaktivní, 
asymptomatická léze; Lodwickova 
klasifikace stupně IA.
-  Stádium 2 (aktivní): nepatrná 
symptomatika; Lodwickova klasifi-
kace stupně IB.
-  Stádium 3 (agresivní): nechara-
kteristická symptomatika bolesti; 
Lodwickova klasifikace stupně IC.

Maligní nádory se dále dělí na
-  Stádium I: nízce maligní nádory 
(low-grade); Lodwickova klasifika-
ce stupně II
-  Stádium II: vysoce maligní nádo-
ry (high-grade) se vzdálenými me-
tastázami; Lodwickova klasifikace 
stupně III
-  Stádium III: vysoce maligní nádo-
ry (high-grade) se vzdálenými me-
tastázami; Lodwickova klasifikace 
stupně III.
Podskupina A znamená, že nádor 
v kompartimentu A (sektor, určitý 
prostor) a B roste extra komparti-
mentálně.

Benigní nádory kostí:
-  většinou asymptomatické,
-  jen zřídka poruchy funkcí,
-  téměř bez patologických fraktur 
(výjimku tvoří větší cysty na patní 
kosti),
-  zpravidla pomalý růst,
-  pstré ohraničení,
-  většinou intaktní růstové spáry.

Klinické symptomy

Maligní nádory kostí nižšího stup-
ně (low-grade):
-  většinou bez bolestí a dalších 
symptomů,
-  zpravidla pomalý růst,
-  nejdříve intrakompartimentální 
růst, při přírůstcích zničení kom-
partimentální hranice.

Maligní nádory kostí vysokého 
stupně (high-grade):
-  silné bolesti,
-  agresivní rychlý růst,
-  masivní zničení kosti a překroče-
ní kompartimentální hranice,
-  časté patologické zlomeniny.

Před veškerou snímací technikou 
je nutná podrobná anamnéza pa-
cienta, klinická vyšetření nohy (in-
spekce, palpace a měření). Nádory 
na kosti s typickým vyboulením na 
noze lze díky malé manžetě měk-
kých tkání nahmatat a diagnosti-
kovat včas (viz obrázek 1a a b). 
I menší kostní léze vedou k suspe-
ktnímu omezení funkcí a často 
k dominantním bolestem s otoky 
mezi jednotlivými blízkými kostmi, 
často po lehčím traumatu.

Diagnostika nádorů měkkých tkání 
je často obtížnější, protože iritace 
(podráždění), vytlačování cév, ner-
vů a infiltrace (pronikání nádoru) 
do kosti se vyskytují poměrně poz-
dě. Nezhoubné ganglie jsou dobře 
rozpoznatelné (viz obrázek 2). Lo-
kalizace nádorů se může vztahovat 
na celý skelet nohy. Jednotlivé kos-
ti nohy jsou však předurčeny pro 
speciální kostní nádory.

Serologická vyšetření (vyšetření 
krve) zahrnují, přičemž v tomto 
rámci není možné se zabývat vše-
mi hodnotami:
-  Sedimentace krvinek (u progre-
sivních maligních nádorů se hod-
nota jeví jako lehce až masivně 
zvýšená se špatnou prognózou);
-  Krevní obraz (pro objasnění zvý-
šeného množství krevních složek);
-  LDH/laktátdehydrogenáza 
(enzym: při zvýšených hodnotách 
k vyloučení poškození v přísluš-
ných systémech jednotlivých orgá-
nů, například svalová onemocnění, 

Klinická diagnostika

onemocnění jednotlivých orgánů, 
nádory a další);
-  Alkalická fosfatáza (zvýšené hod-
noty se vyskytují především u kost-
ních metastáz a jiných onemocně-
ní kostí);
-  Elektroforéza (slouží k objasnění 
zvýšeného výskytu bílkovin);
-  Tumormarker (měl by se vždy 
určovat v případě podezření na ná-
dor. Analýzou této hodnoty je 
možné určit výskyt, průběh a prog-
nózu zhoubných onemocnění).

   
Pomocí konvenčních rentgenových 
snímků ve dvou úrovních, případ-
ně pomocí tomografie (rentgenové 
zobrazování v řezech) se provádí 
především diagnostika nádorů 
kostí a patologických fraktur (viz 
obrázek 3). Důležitým náznakem 
výskytu nádoru jsou reakce perio-
stea (změny vazivových obalů na 
povrchu kostí), zvápenatění a cy-
stické změny v kosti (viz obrázky 4 
a 5). Zhodnocení agresivity nádoru 
často vyplývá z reakce okolní tkáně 
a z jeho růstu. Posouzení měkkých 
tkání a chrupavky se dobře provádí 
pomocí sonografie (ultrazvuku) 
bez zatížení ozařováním.

Pomocí CT (počítačové tomografie: 
trojrozměrné, počítačem řízené 
rentgenologické metody) se prová-
dí přesné posuzování kontrastu 
s vysokým rozlišením struktury 
kostí a měkkých tkání (viz obr. 6).

Velmi významná pro své kvalitní 
trojrozměrné zobrazení kostí 
a současně i měkkých tkání je také 
MRT (magnetorezonanční tomo-
grafie) jako další snímací metoda 
bez zatížení ozařováním. MRT na-
bízí důležité informace o intraosse-
álním a extraosseálním rozšíření 
a velikosti nádoru. Dále je možno 
diagnostikovat otok kostní dřeně, 
zapojení epifýz a kloubů, stav cév, 
případně infiltrace cévních stěn 
a skip-léze (mikroohniska). MRT je 
nejllepší volbou k vyloučení meta-
stáz v plicích. 

Snímací diagnostika

3.  Obrovskobuněčný nádor: Rent-
genový snímek přední části nohy 
(dorsoplantární chod paprsků). 
Masivní rozšíření na os metatar-
sale II na pravé noze se ztrátou 
spongiózy.
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Scintigrafie kostry, nukleárně-me-
dicínská snímací metoda, se vyu-
žívá k prokázání zvýšené či snížené 
látkové výměny kostí. Tato metoda 
je velice účinná především při vy-
hledávání kostních metastáz nebo 
tak zvaných skip-metastáz (lokální 
mikroohniska oddělená od nádo-
ru). Velmi významná pro své kvalit-
ní trojrozměrné zobrazení kostí 
a současně i měkkých tkání je MRT  
jako další snímací metoda bez zatí-
žení ozařováním viz obrázek 7a-c).

Nejdůležitější podklad pro diagno-
stiku a klasifikaci nádorů kostí 
a kostních lézí, které se nádorům 
podobají, představuje vedle ana-
mnestických, klinických údajů 
a zobrazovacích metod histologie. 

K definitivnímu stanovení diagnózy 
a naplánování terapie je dále 
nutná také biopsie (odběr vzorků 
k histologickému vyšetření jem-
ných tkání). Při odběru vzorků však 
může dojít i k podráždění nádoro-
vé tkáně, v důsledku čehož může 
dojít i k jeho rychlejšímu růstu 
a dokonce i k metastázování. Pak 
případně navazuje u zhoubného 
nádoru jeho radikální odstranění 
nebo amputace pomocí dvojitého 
škrtidla v mezizóně.

-  Osteomyelitis (zánět kostní dře-
ně),

Další diagnostika

Diferenciální diagnóza nádorů 
kosti

-  Hyperurikémie (dna),
-  Maligní nádory měkkých tkání,
-  Pagetova choroba (dystrofie 
kostí v důsledku chybějících mine-
rálních solí v kostech),
-  Enostóza.

Volba léčebné metody je závislá na
-  dignitas (biologická závažnost) 
nádoru;
-  lokálním rozšíření;
-  již existujících metastázách;
-  všeobecném stavu pacienta.

U benigních nádorů kostí v latent-
ním stádiu a benigních kostních 
lézí simulujících nádory na noze – 
bez rizika patologické fraktury, bez 
bolestí a bez omezení funkčnosti – 
by měl lékař nádor pravidelně 
kontrolovat.

Intralesionální operativní odstra-
nění benigního nádoru přichází 
v úvahu u patologických fraktur, 
podílu růstových štěrbin nebo 
kloubů s lokální bolestivostí a/ne-
bo omezením funkčnosti (viz 
obrázky 8a – c). Nádor se zpravidla 
odstraní a větší defekty se vyplní 
spongiózou (vnitřní substancí kosti 
– kostní trabakulou), většinou 
z hřebene kyčelního (autogenní 
kostní materiál), vždy s ohledem 
na potřebnou stabilitu. Indikace 
pro kyretáž (výškrab) se zachová-

Terapie

U benigních nádorů kostí

ním přilehlých kloubů se týká pou-
ze odpočívajících benigních nádorů 
kosti stádia 1 dle Ennekinga. 
Periost (okostice) a pod ní se nalé-
zající nádor se odstraní a odešlou 
k histologickému vyšetření. Dále se 
provede kyretáž celé nádorové du-
tiny. Odstraní se také okolní ose-
ální (kostní) reakční zóny nádoru. 
Dalším operačním zásahem u vět-
ších benigních nádorů kostí a kost-
ních lézí simulujících nádory je 
marginální elize. Zde se odstraňuje 
nádor „en block“ (v jednom kuse), 
reagující sklerotická zóna uvnitř 
kosti, periost napadené části kosti 
a plocha kloubu v případě kontak-
tu se sousedícím kloubem. V pří-
padě hrozící nestability je třeba 
současně uvažovat o plastice spon-
giózy a o štěpové plastice s úzkým 
připojením na hostitelskou kost. 

Léčba maligních nádorů kosti se 
řídí především typem a velikostí 
nádoru. Usiluje se o kompletní re-
sekci (odstranění) zhoubné tkáně 
při pokud možno maximálním 
zachování funkčnosti. Je třeba 
rozlišovat mezi resekcí, amputací 
(odstraněním dotčené části konče-
tiny) a exartikulací (odstraněním 
končetiny v kloubu například exa-
rtikulace dolní části nohy). Resekce 
a amputace se u maligního nádoru 
musí provádět ve velké bezpeč-
nostní vzdálenosti daleko ve zdra-

U maligních nádorů kosti

4  Nezhoubný solitérní cysta kalka-
nea: Rentgenový snímek zadní 
části nohy z boku ukazuje velkou 
solitérní oválnou cystu kalkanea 
s úzkými přepážkami.

5  Nezhoubný osteochondrom (kar-
tilaginární exostóza): Boční rentge-
nový snímek distálního bérce vyka-
zuje osteochondrom na distální 
tibii (holenní kosti) a distální fibuli 
(lýtkové kosti). 

6  Nezhoubný solitérní cysta na 
kalkaneu: Na CT zadní části nohy je 
vidět velká solitérní cysta kalkanea 
s ostrým ohraničením.
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vé tkáni. Je třeba dát pozor, aby 
byly od sousedícího kompartimen-
tu odstraněny i fascie (málo rozta-
žitelný obal jednotlivých svalů ne-
bo svalových skupin sestávající ze 
zkřížených kolagenových vláken) 
a sousední septa (přepážky). Kvůli 
minimální velikosti jednotlivých 
kostí nohy je u intraosseálního výs-
kytu většinou dostačující totální 
resekce postižené kosti.

Při radikální terapii maligních ná-
dorů prstů u nohou se vyskytuje 
jen málo defektů. Pokud jsou na-
padeny i měkké tkáně, například 
svaly, je nutné odstranit i jejich 
počátek na druhé straně příslušné-
ho kloubu. Takové radikální odstra-
nění se u napadení svazku cévních 
nervů nebo podkožního tukového 
vaziva provádí jen obtížně a často 
není vůbec možné. Maligní nádory 
kosti v oblasti metatarsus (střední 
část nohy) bez napadení měkkých 
tkání chodidla (planta pedis) se 
odstraňuje radikálně operativně, 
často s odebráním sousedního 
svazku.

Někdy jsou případně nutné i vyšší 
amputace, například dle Symea 
(odstranění střední a přední části 
nohy společně s talem a kalkane-
em a oběma malleoly (kotníky) se 
zakrytím pahýlu měkkými částmi 
paty). Nádory v oblasti zánártí se 
často odstraňují radikálně ampu-
tací bérce – kvůli těsnému soused-
ství šlachových pochev, cév, nervů 
a jejich rozšíření do kloubů.

U speciálních nádorů, například u 
Ewingova sarkomu (nediferenco-
vaný vysoce maligní nádor kosti 
s raným metastazováním) nebo 
u osteosarkomu (vysoce maligní 
nádor ovlivňující tvorbu kostí s čas-
nou tvorbou vzdálených metastáz 
především na plicích) v předope-
rační a příležitostně i pooperační 
fázi indikována chemoterapie s vy-
sokým dávkováním. Jako dopro-
vodná terapie, zejména u Ewingo-
va sarkomu, je dále nutné ozařo-
vání.

U speciálních nádorů

Zásahy plastické chirurgie se pak 
využívají k rekonstrukci. Důležité je 
zde podrobná instruktáž pacienta 
o případných možných vedlejších 
účincích. Aby se zamezilo vedlej-
ším pooperačním účinkům, jako 
jsou například krvácení nebo tvor-
ba hematomů, je před operací 
nutné vysazení protisrážlivých pro-
středků. Dále se mohou vyskyt-
nout infekce, porucha hojení ran, 
tvorba keloidů (zbytnělých jizev), 
alergie, trombóza, poruchy senzi-
bility, ochrnutí nebo poruchy toku 
lymfy. V dětském a mladém věku 
může dojít k poruchám růstu.

Po operaci je nutné nohu chránit 
a nezatěžovat. Doporučuje se in-
tenzivní cvičení na kontralaterální 
straně a u nepostižených kloubů. 
Plné zatížení nohy je možné teprve 
tehdy, když lékař nezjistí žádné ri-
ziko senzibilizace. Po odstranění 
zhoubného nádoru se musí přidat 
pravidelná kontrolní vyšetření 
u lékaře.

    
Benigní nádory lze zpravidla trvale 
odstranit operací.

Prognóza maligních nádorů kosti 
závisí na dignitas, rozšíření a již 
existujících metastázách (tvorbě 
dceřiných nádorů). Často se podaří 
nádor kompletně odstranit. Může 
však dojít k jeho recidivě (opětov-
nému výskytu). V okamžiku odstra-
ňování nádoru mohou prognózu 
výrazně zhoršit ještě neznámé 
metastázy. 

Časná diagnostika a rychle zaháje-
ná terapie mohou přinést přízni-
vou prognózu.        

Adresa autorky:
Dr. Renate Wolansky

Luisenstrasse 26
06618 Naumburg

Šance na vyléčení v případě nádo-
ru kosti na noze

8a  88mi-letá pacientka: Angiom II. 
prstu na pravé noze.
 

8b  Kousek tkáně pokožky z II. 
prstu na noze vpravo ukazuje his-
tologicky zajištěný eruptivní angi-
om (vyloupnutý nádor vycházející 
z cévní tkáně).
 

8c  Rentgenový snímek pravé nohy 
zobrazuje otok měkké tkáně v o-
blasti phalanx media II. prstu.

7a  57mi-letá pacientka: MRT levé 
nohy. Recidiva obrovsko-buněčné-
ho nádoru s lézí základny os meta-
tarsale I a os cuneiforme mediale, 
infiltrace nádoru až do nožního 
svalstva
 

7b  Stejná pacientka: Recidiva 
obrovsko-buněčného nádoru s lézí 
os metatarsalia I a II.
 

7c  Stejná pacientka: Rozšíření ná-
doru o velikosti 40 x 25 milimetrů.







Voda - pramen života, zdroj síly 
a energie. Již jako malí jsme slý-
chávali v pohádkách o živé a mrt-
vé vodě a jejich zázračných účin-
cích. To, o čem hovořím, není po-
hádka, ale skutečnost.

Když v roce 1864 dobývali v Jáchy-
mově v hloubce 500 metrů horníci 
rudu, vytryskl na dole Svornost 
pramen vody, která postupně zato-
pila šachtu. V té době ještě nikdo 
nevěděl nic o radioaktivitě. Jako 
první se o zázračných účincích ra-
donové vody přesvědčili horníci, 
kterým vyvěrající voda pomohla 
hojit různé oděrky a rány, bolesti 
kloubů i páteře. Objevem radio-
aktivního prvku Radia, jehož první 
gram izolovala madam Marie Cu-
rie-Sklodowska právě ze smolince - 
z rudy z dolu Svornost, se i zjistil 
obsah radonu v pramenech.

Již v roce 1906 byly v Jáchymově 
otevřeny první radonové lázně na 
světě. Vzácnou zázračnou vodu 
zprvu donášeli horníci v dřevěných 
putnách do van. O pět let později 
už byla do prvního lázeňského do-
mu Agricola radonová voda přivá-
děna potrubím. Zvěsti o zázračné 
vodě se šířily rychle a tak byl v ro-
ce 1912 otevřen lázeňský hotel 
Radium Kurhaus, dnešní Radium 
Palace. Později, přílivem klientů 
z celého světa, se začaly lázeňské 
domy rozrůstat jako houby po 
dešti.

To, co z určité lokality dělá lázeň-
ské místo, je konkrétní přírodní lé-
čivý zdroj a právě tento zdroj léči-
vého pramene v Jáchymově je na-
prosto ojedinělý. Při radonové kou-
peli je tělesný povrch vystaven 
jakési energetické sprše radono-
vých alfa-částic a spouští se řetě-
zec fyziologických reakcí, regene-
račních procesů, zvyšuje se tvorba 
hormonů - protizánětlivých, proti-
bolestivých i pohlavních hlavně 
testosteronu. Aktivuji se všechny 

složky imunitního systému. Tyto 
procesy jsou nastartovány během 
pobytu a pokračují ještě dále po 
dobu 4-6 týdnů po poslední rado-
nové koupeli. Následně nastává 
fáze zklidnění, zlepšení funkce 
všech složek pohybového aparátu - 
kloubů, svalstva, šlach a cévně ner-
vových systémů. Úleva od bolesti, 
snížení spotřeby tišících léků, korti-
koidů je minimálně na 6 měsíců 
a mnohdy i celý rok. 

Pro koho je v Jáchymově léčba ur-
čena? Léčba je určena pro všechny 
s onemocněním pohybového apa-
rátu, páteře, periferního nervové-
ho systému, pro revmatiky, pro 
kožní onemocnění, vylepšuje stavy 
u nemocných diabetem nebo 
dnou, zlepšuje stavy po úrazech, 
operacích a hlavně dokáže navrátit 
plnohodnotný život zlepšením 
a udržením soběstačnosti. 

• Radonová voda je nejúčinnější 
při 24 koupelích, aby ale vůbec na 
organismus zapůsobila, je nutné 
jich absolvovat nejméně deset. 
Není třeba se obávat radioaktivity, 
protože radioaktivita 24 koupelí se 
rovná dávce, kterou získáme při 
jednom rentgenovém snímku plic.

• Celou dobu léčení jste v péči 
lékaře, který již při vstupní prohlíd-
ce posoudí váš celkový zdravotní 
stav a doporučí nejvhodnější 
léčbu.

• Světovým unikátem je v lázních 
Jáchymov brachyradiumterapie, 
určená hlavně pro pacienty s chro-
nickými bolestmi páteře a velkých 
kloubů. Pověstné jáchymovské 
krabičky. Na bolestivý kloub nebo 
páteř či na výstup kořene nervu se 
přiloží krabička a do ní se zasune 
zářič gama-záření. Vše je pod kon-

trolou SÚJB, týmem lékařů a labo-
rantů. V odstupu 4-6 týdnů dochá-
zí ke zmírnění bolestivosti a utlu-
mení zánětlivé reakce.

Jáchymov leží v hlubokém údolí 
Krušných hor, které jsou od nepa-
měti známy svým nerostným bo-
hatstvím, hlavně těžbou stříbra ve 
středověku, ražbou tolarů, pověst-
mi o skřítcích. Zvěsti jsou jedna 
věc, vlastní zkušenost druhá.  
O úspěšnosti léčby hovoří nejen 
tisíce spokojených klientů, každo-
ročně navštěvujících jáchymovské 
lázně, ale i to, že se pravidelně 
vracejí. V zimě můžete svůj pobyt v 
lázních spojit s lyžováním na sva-
zích Krušných hor a v létě s nád-
hernými procházkami lesem a náv-
štěvou pamětihodností v okolí. 

Kdo nepřijel, neviděl. Kdo přijel 
a ponořil se do vany plné vody, 
která je k nerozeznání od té oby-
čejné, tak dobře ví, o jakém zázra-
ku hovořím. Mrtvá voda v pohád-
kách hojí rány, živá navrací život, 
radonová voda v Jáchymově doká-
že obojí.

MUDr. Marie Součková, DiP.
ortopedie - podiatrie 

lékařka LH Ak. Běhounek
Léčebné lázně Jáchymov a. s.

Tel.: 353 831 220
souckova@laznejachymov.cz

PODIATRICKÉ listy 02/2011

22       www.podiatrie.cz

Jáchymovský poklad
radonová voda
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Malé krušnohorské městečko Já-
chymov blízko německých hranic 
oplývalo vždy velkým bohatstvím. 
V minulosti to byly obrovské záso-
by stříbra, které jej vynesly do 
takřka světových výšin. Po stříbře 
přišel uran a v současné době jsou 
těmi nejcennějšími poklady statná 
ochrana nejvyšší hory Krušných 
hor – Klínovce, kouzelná okolní 
příroda a léčivá radonová voda. 

Jen si to představte! Nacházíte se 
500 km pod zemí v úzké šachtě 
a dobýváte stříbrnou žílu. Už se vi-
díte mezi šlechtou v honosném 
oblečení a v obležení plných talířů, 
když tu… stříbrná žíla přechází 
v černotu. To je ale smůla! A přes-
ně tak končící zdroj bohatství naz-
vali i jáchymovští horníci – smoli-
nec. Kdo tenkrát mohl tušit, že 
právě jáchymovský smolinec vůbec 
smolný není? Až významná fyzička 
Marie Curie Sklodowská objevila 
význam tohoto nerostu, když z je-
ho pozůstatků vydobyla deseti-
gram soli radia. Oním smolincem 
byl uran. 

Dešťová voda, protékající urano-
vým podložím byla a je obohaco-
vána o všemožné minerály, včetně 

Smůla proměněná v pohádkové 
štěstí

radonu – plynu, který je ve vodě 
rozpuštěn a tvoří právě onu po-
třebnou léčivou složku. Že jáchy-
movská voda léčí, věděli už středo-
věcí horníci, kteří si v ní máchali 
svá drobná zranění. V roce 1906 
byly založeny první radonové lázně 
světa a od té doby, již více než sto 
let, přináší tisícům lidí ročně rado-
nová voda obrovské štěstí v podo-
bě úlevy od nejrůznějších bolestí. 

Protože radonové lázně mají tra-
dici delší než sto let, měli zdejší 
odborníci dostatek času na sesta-
vení optimálního léčebného plánu 
pro každého hosta. Základem je 
minimálně deset koupelí, při kte-
rých je tělo vystaveno jakési ener-
getické sprše měkkého záření alfa. 
Toto léčivé záření obsahuje pouze 
0,5% radonu, navíc se 75% z něj 
vyloučí z těla úplně během 20 mi-
nut. Během celé třítýdenní léčby 
tak tělo stihne vstřebat maximálně 
tolik radonu jako při jednom rent-
genovém snímku plic. Aby plyn 
z koupele nevyprchal, napouští se 
do speciálních van zespodu – niko-
liv tradičně z kohoutku. Nemusíte 
se bát ani nastydnutí, teplota ra-
donové koupele se pohybuje v roz-
mezí 35 – 37° C. 

Radonová koupel - léty prověřený 
přírodní zdroj zdraví

Nepostradatelným léčebným prv-
kem jáchymovských lázní je ideální 
kombinace koupele s kvalitní reha-
bilitací. Proto zde působí tým špič-
kových fyzioterapeutů s individu-
álním přístupem ke každému kli-
entovi. A aby léčba byla více než 
dokonalá, naši lékaři vám ostatní 
procedury napíší na míru tak, 
abyste z našich lázní vycházeli bez 
bolestí a plni nezbytné energie.

Další formou aplikace radonové 
léčby jsou tzv. Jáchymovské krabič-
ky. Jedná se o speciální ozařovací 
metodu zvanou brachyradium-
terapie. Klient při ní dostává mini-
mální protizánětlivou a protibo-
lestivou dávku gama záření, jehož 
zdrojem jsou soli radia. Krabičky se 
přikládají přímo na bolestivé 
klouby.
Radonová léčba výrazně pomáhá 
při potížích s pohybovým apará-
tem, aktivuje regenerační schop-
nosti těla, výrazně zvyšuje obrany-
schopnost organismu, přispívá 
k prokrvení kostí a kloubů, léčí 
onemocnění páteře a působí jako 
antirevmatický prostředek bez 
vedlejších účinků. Dokáže zmírnit 
bolesti až po 8 – 10 měsíců po 
léčbě, navíc je ideálním „lékem“ 
po úrazech a operacích. 
Nepopsatelně ulevuje od bolestí 
lidem s revmatismem a Bechtěre-
vovou chorobou.  

 

A protože doopravdy pomáhá, 
vrací se za léčivou mocí radonové 
vody ročně tisíce klientů.

Radonová voda - léčí a pomáhá



PODIATRICKÉ listy 02/2011

Členský poplatek na rok 2012 ve výši 550,-Kč plaťte v období 1. 1. - 29. 2. 2012. 
Neplaťte poplatek před skončením roku 2011. Použijte prosím poštovní poukázku typu 
A, která je přílohou tohoto čísla. Nezapomeňte vyplnit variabilní symbol, kterým je vaše 
členské číslo. Pokud jej ještě nemáte, napište do této kolonky svoje rodné číslo. Členské 
číslo vám bude poté přiděleno.

Uhradit částku můžete také prostřednictvím bezhotovostní úhrady, a to bankovním pře-
vodem na číslo účtu 101 104 39 59/5500. I v tomto případě uveďte vaše členské číslo.

Platíte-li členský poplatek z účtu firmy či třetí osoby, uveďte do zprávy pro příjemce vaši 
specifikaci, abychom mohli vaši platbu správně přiřadit.

Jaroslav Fešar, DiP.

INFORMACE K PLATBĚ
ČLENSKÉHO POPLATKU NA ROK 2012
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11. 6. 2011 se uskutečnil v Hradci Králové v Novém Adalbertinu 
již 8. ročník MEDsport sympozia věnovaný podiatrické diagno-
stice a péči.

Akce se zúčastnilo téměř 200 podiatrů - lékařů, fyzioterapeutů, pedikérů 
a dalších odborníků z České republiky, Slovenska a Německa. Dopolední 
programový blok patřil podiatrickým přednáškám českých lékařů (Havrda, 
Vacek, Tichý a Větvička), odpolední blok odborníkům německé ortope-
dicko-obuvnické firmy Schein (Kuhn a Haimerl).

Jako zpestření programu pořadatelé připravili vystoupení ženského sboru 
Vokální harmonie, exhibici mistrů světa ve footbagu (Tuček a Sládek), 
praktickou ukázku nordic walking historickým centrem města a diashow 
o Novém Zélandu. Mezi snídaňovým, poledním a odpoledním rautem zde 
vystavovalo své produkty 15 firem v čele s firmami Schein a MEDsport, 
které byly hlavními sponzory akce. Již tradičně zakončila MEDsport sympo-
zium velmi bohatá tombola. Další, již 9. ročník plánujeme s největší pra-
vděpodobností za 3 roky. 

 

MUDr. Havrda Miroslav, DiP. 1. viceprezident ČPS

MEDsport
sympozium
Hradec Králové

MEDsport
sympozium
Hradec Králové
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Problematika „zarostlého nehtu“ 
představuje v podologické praxi 
opakující se výzvu rozmanitého 
charakteru. Stejně individuálně je 
také třeba volit také metody oše-
třování, které máte k dispozici. 
Podologové v Německu – stejně 
jako ve většině ostatních evrop-
ských zemí – se přitom musí ome-
zovat pouze na metody konzer-
vativní. K nim patří mimo jiné:

-  odborný řez nehtu,
-  tamponády,
-  protektory,
-  poradenství týkající se hygieny, 
   správného oblečení a chování,
-  preparativní ošetření,
-  úprava nehtů pomocí rovnátek 
   (např. ortonyxie).

Ačkoli lze pomocí této techniky 
často dosáhnout uspokojujících 
výsledků, narážíme v podologické 
praxi každodenně na hranice těch-
to možností ošetřování.

Operativní zásahy s místním zneci-
tlivěním jsou v Německu vyhra-
zeny výhradně lékařům. V případě 

problému se zarůstáním nehtu se 
nejčastěji provádí tak zvaná plas-
tika dle Emmerta. Přitom se neh-
tová ploténka zúží na bočním okra-
ji. Pod řezem kůží v oblasti epiny-
chia vyškrábe lékař ostrou lžičkou 
příslušný kousek nehtové matrix. 
Následně se kůže sešije dvěma ste-
hy, přitom se na nový okraj nehtu 
přiloží také nehtový val. 

Naproti tomu ve Velké Británii je 
profesně-politická situace jiná. Po-
dologové, kteří se zde nazývají 
„podiatristé“ nebo také state regi-
stered chiropodist, zde mohou 
u problematických případů vytá-
hnout z rukávu ještě jedno ošetřo-
vatelské eso. Před několika desít-
kami let vyvinuli metodu pro trvalé 
vyřešení problémů se zarůstajícími 
nehty. Tato metoda se nazývá PNA 
= partial nail avulsion neboli „rese-
kce části nehtu“ a rovněž se prová-
dí v lokálním umrtvení.

Obrázek 1 ukazuje nehet palce na 
noze pacientky, která má již dlouhá 
léta problémy s rohovatěním a zá-

Jak probíhá operace?

něty v nehtovém valu. Na první 
pohled nerozpoznatelné je výrazné 
příčné klenutí a skutečná šířka sil-
ně ořezané nehtové ploténky. 
Sklon k samoléčení a požadavek 
definitivního řešení vedly k rozho-
dnutí o provedení částečné rese-
kce nehtu s fenolizací.

Pro úspěch zásahu je nutné udržet 
operované prsty pokud možno 
zcela odkrvené. Pro to se kolem 
prstu silně ovine elastické obinadlo 
cirkulárně od distálního přes proxi-
mální a upevní se tepennou svor-
kou. Následně se odmotá z distální 

Zarostlý nehet (unguis incarnatus) smí podologové v Německu ošetřovat pouze kon-
zervativně. Ve Velké Británii je tomu jinak. Podolog Andreas Greppmayr tam byl – 
a sám provedl operaci velice účinnou metodou.

Resekce části nehtu
– the english way

1  Výchozí situace: Nehet palce na 
noze se silně ořezanými okraji 
nehtu a neustálou bolestivostí 

2+3  „Vytlačení a podvázání prstu 
pro práci při odkrvení. Na obrázku 
3 je dobře viditelná bledá pokožka 
ve srovnání se sousedními prsty.

4  Podélný řez viditelné části neh-
tové ploténky s kleštičkami na 
štípání nehtů.
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Aby se zamezilo dalšímu dorůstání, 
je nyní třeba vymýtit nehtovou 
matrix. Na rozdíl od Emmerta se 
u metody PNA tkáň nevyškrabuje, 
ale zničí se roztokem fenolu. Je to 
možné pouze ve stavu komplet-
ního odkrvení, jinak se roztok na-
ředí a ztrácí svůj efekt (obrázek 9).

Po uvolnění podvázání a pečlivém 
vypláchnutí rány se operace ukon-
čí přiložením savého, sterilního 
obvazu (obrázek 10). Celý zásah 
trvá zpravidla asi 25 minut. Po 24 – 
48 hod pak proběhne první výmě-
na obvazu.

  
Na metodě PNA je fascinující její 
minimální invazivní charakter, pos-
tup způsobuje pokud možno co 
nejmenší poranění zdravé tkáně. 
Ústup od incizí a stehů, jemné nás-
troje a rychlost zákroku propůjčují 
metodě eleganci, jaká není v chi-
rurgii právě obvyklá.

Porovnání PNA / Emmert  

do proximální, čímž se z prstu vy-
tlačí krev. Aby se zabránilo zpětné-
mu toku krve, musí zůstat zacho-
váno minimálně jedno cirkulární 
ovinutí (obr. 2 – 3).

Následně se pomocí speciálních 
kleštiček na štípání nehtů podélně 
protne viditelná část nehtové plo-
ténky. Jedno z ramen kleštiček je 
velmi ploché a opatrně se zasune 
pod nehtovou ploténku. Díky tomu 
se nehtové lůžko neporaní více, 
než je nutné. Kromě toho by se 
měl nehet zúžit pouze o bezpodmí-
nečně nutnou šířku. Ačkoli v pop-
ředí zde stojí úspěch terapie, je 
třeba usilovat také o esteticky od-
povídající výsledek (obrázek 4 
a 11).

Nyní nastává první výrazný rozdíl 
ve srovnání s plastikou dle Emme-
rta. Vzniklé rozštěpení nehtu se 
vede dále pomocí velice jemného 
dlátka. Pracuje se přitom s extrém-
ní opatrností pod pokožkou, aniž 
by se poranila, dokud se neviditel-
ná část nehtové ploténky komplet-
ně neoddělí (obrázek 5).

Právě oddělený nehtový segment 
se zafixuje pomocí úzké tepenné 
svorky a opatrně se uvolní z nehto-
vého valu. Tato část procedury vy-
žaduje veliký cit ve špičkách prstů, 
aby se nehet neroztříštil a aby nev-
znikla nežádoucí poranění natrže-
ním nehtu (obrázek 6-7). Na zákla-
dě vystouplého nehtového seg-
mentu je zřetelný celý rozměr pů-
vodní nehtové ploténky (obr. 8).

Výsledek operace ve vztahu k re-
cidivám a kosmetickému vzhledu 
je ve většině případů velmi dob-
rý. Několik různých zdrojů hovoří 
o úspěšnosti ve výši 95 – 98 pro-
cent. Podle mých zkušeností mo-
hou pacienti po operaci bez pro-
blémů odejít domů v sandálech 
nebo domácí obuvi a nemají žád-
né pooperační bolesti. Během 
prvních dnů se sice doporučuje 
položit si nohy do vodorovné po-
lohy a šetřit je, nejpozději po prv-
ní výměně obvazu jsou však paci-
enti již opět plně mobilní.

Největší riziko, které se nesmí 
podcenit, spočívá u metody PNA 
v pooperačních infekcích. Jejich 
příčinou je působení fenolu, kte-
ré se podobá popálení. Nutně 
přitom vzniká nekrotická tkáň, 
která bohužel vytváří vynikající 
živnou půdu pro choroboplodné 
zárodky. Až do kompletního uza-
vření rány je proto nutná přísná 
infekční kontrola. Nezbytná je 
pravidelná výměna obvazů, oše-
třování rány a adekvátní chování.

Studium pediatrie trvá v Anglii 
celkově tři roky a nabízí je celá 
řada univerzit. Nedílnou součástí 
podologického vzdělávání jsou 
dnes i ošetřovací metoda PNA 
a také kurz „lokální anestezie“. 

Nebylo tomu tak vždy. Malá sku-
pina chiropodistů z blízkosti Lon-
dýna položila základ metody 
PNA, když se jí podařilo získat od 
místních zdravotnických úřadů 
výjimečné povolení k podávání 
lokální anestetik. Bylo jim však 
zakázáno, a tak tomu je dodnes, 
provádět řezy pokožky, což na-
příklad zakazuje i metoda dle 
Emmerta. Od rozsáhlého vyřezá-
vání zarostlých nehtů po rozvoj 
metody PNA již však nebyla dlou-
há cesta.   

Jak se to podařilo anglickým 
kolegům?

5  Pokračování podélného řezu 
v neviditelné části nehtové plotén-
ky pod pokožkou pomocí velice 
jemného dlátka.

6+7  Pomocí úzké tepenné svorky se oddělený nehtový segment opatrně 
vyjme z nehtového valu.
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Perspektiva pro Německo? 
Pro německé podology a jejich 
pacienty by také bylo prospěšné, 
kdyby bylo bolestivé ošetřování 
nehtů usnadněno místním umrt-
vením. Vrátíme-li se jen krátce 
k naší problematice, mohly by se 
například zarůstající okraje nehtů 
kompletně odstranit a léčení by se 
dalo výrazně uspíšit. 

Momentálně se však jedná pouze 
o hudbu budoucnosti. Možná se 

8  Při posuzování výchozí situace se 
nedalo tušit, jak široký nehet sku-
tečně je. Teprve vyjmuté nehtové 
segmenty odhalily celkový rozměr.

9  Nyní je možné nehtovou matrix 
vlevo a vpravo vedle zbývající neh-
tové ploténky zlikvidovat pomocí 
roztoku fenolu.

10  Čerstvě operovaný prst se 
ošetří savým obvazem.

zde otevírají nové možnosti v po-
době pektorální zkoušky léčitelů. 
Němečtí podologové mají stejné 
odborné znalosti a srovnatelné 
schopnosti a vybavení svých praxí 
jako jejich kolegové z Anglie.

V minulých letech jsem opakovaně 
referoval o této zajímavé léčebné 
metodě a vždy získal stejnou zku-
šenost: Největší pochopení jsem 
našel u zástupců lékařů, kteří mi 
opakovaně potvrzovali, jak vděční 

by byli, kdyby mohli odesílat své 
pacienty na operace s nehty ke 
specialistům. Přál bych si, aby se 
jimi co nejdříve stali podologové.

Adresa autora:
Andreas Greppmayr

Schützenstrasse 5
80335 Mnichov

E-mail: agreppmayr.de

11  Výsledek operace přibližně po šesti měsících.
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International 
Federation of 
Podiatrists, 
Fédération 
Internationale 
des Podologues 
(FIP), Světová 

federace podiatrů  -  to jsou syno-
nyma pro jedinečné světové sdru-
žení podiatrů, které je složeno 
z jednotlivých národních společ-
ností těchto zemí:  Belgie, Kanada, 
Kypr, Dánsko, Finsko, Francie, Ně-
mecko, Řecko, Hongkong, Island, 
Irsko, Izrael, Itálie, Malta, Mexiko, 
Maroko, Nový Zéland, Norsko, Pe-
ru, Portugalsko, Španělsko, Jiho-
africká republika, Švédsko, Švýcar-
sko, Nizozemí, Velká Británie 
a USA, Austrálie, Uruguay a Česká 
republika.  FIP má i garanci WHO 
(Světová zdravotnická organizace), 
vysílá také své odborníky do Bru-
selu, kde mají za úkol koordinovat 
pozici podiatrů v rámci Evropské 
unie.

FIP není vůbec společnost lékařů, 
i když lékaři zde mají velké slovo 
např. ve vzdělávání, ale prakticky 
všech možných podiatrických a pe-
dikérských profesí. Na rozdíl od 
České republiky, kde podiatrie te-
prve zapouští své kořeny a pedikú-
ra je postavena na úroveň vázané 
živnosti a kde prakticky stačí k zís-
kání živnostenského listu cca 180 
hodin výuky na akreditovaném 
pracovišti, je v celém světě mož-
nost studovat podiatrii jako zdra-
votnický obor po střední škole 2, 4 
nebo i 6 semestrů (např. USA, No-
vý Zéland, Velká Británie). V někte-
rých zemích existuje studium pedi-
kúry/podologie, které trvá řadu 

měsíců až let (např. Německo, Ho-
landsko, Itálie,  ...) V tom je obrov-
ský nepoměr mezi vzděláním na-
šeho podiatra/podologa/pedikéra 
a podobného odborníka v „západ-
ním“ světě, kde má podiatrie/po-
dologie až stoletou tradici.

Díky usilovné práci České podia-
trické společnosti se za 10 let po-
dařilo u mnoha našich členů velmi 
rychle dohnat vzdělanostní manko 
pomocí podiatrických sjezdů, sym-
pozií, postgraduálních seminářů 
i školení, nejaktivnější z našich čle-
nů se již mohou pochlubit podia-
trickým diplomem. I technickým 
vybavením podiatrických a pedi-
kérských pracovišť se mílovými 
kroky přibližujeme civilizovanému 
světu. ČPS vydává kvalitní Podia-
trické listy, veškeré informace 
o společnosti i školeních jsou uve-
deny na webových stránkách 
www.podiatrie.cz. Podiatrie u nás 
nachází uplatnění v pedikúře, fyzi-
oterapii i v medicíně. Řada lékařů 
i fyzioterapeutů již používá ve své 
každodenní zdravotnické praxi 
podiatrické metody a postupy, 
postupně se zvyšuje prestiž oboru 
odbornými články, přednáškami na 
lékařských i nelékařských akcích 
i populárními články. Před 10 lety 
jsme rozhodli na našem prvním 

zakládajícím sjezdu, že budeme 
používat anglické pojmenování 
oboru – podiatrie a nikoliv podo-
logie. Podobně i Světová federace
byla nejprve „podologická“ a po 
odhlasování angličtiny jako hlav-
ního jazyka se přejmenovala na 
„podiatrickou“. To nic nemění na 
tom, že některé evropské země 
používají termín podologie.

Cílem naší společnosti byl vstup do 
této jedinečné instituce, jelikož 
pouze ona může garantovat nejen 
naši práci na území ČR i v EU, ale 
může být také partnerem pro mi-
nisterstvo zdravotnictví a další 
státní instituce při „legalizaci“ 
tohoto zcela jasně definovaného 
a celosvětově  uznávaného oboru 
i na území České republiky, včetně 
vstupu oboru do osnov vysokých 
škol se zdravotnickou tématikou. 
FIP také umožňuje svým členům 
vstup do systému on-line vzdělá-
vání a k odborným sdělením, která 
např. zazněla na světových kongre-
sech. 

7. května 2011 se Česká podiatric-
ká společnost ve švýcarské Ženevě 
stala členem FIP. Informace na 
www.fipnet.org

 

MUDr. Havrda Miroslav,
1. viceprezident ČPS

 

Mezinárodní podiatrická federace (FIP)
Podiatrie = podologie
Mezinárodní podiatrická federace (FIP)
Podiatrie = podologie
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International 
Federation of 
Podiatrists, 
Fédération 
Internationale 
des Podologues 
(FIP), the Inter-

national Federation of Podiatrists 
– these are synonyms of a unique 
global association of podiatrists, 
consisting of individual national 
associations of the following 
countries: Belgium, Canada, 
Cyprus, Denmark, Finland, France, 
Germany, Greece, Hong Kong, 
Iceland, Ireland, Israel, Italy, Malta, 
Mexico, Morocco, New Zealand, 
Norway, Peru, Portugal, Spain, 
South African Republic, Sweden, 
Switzerland, the Netherlands, 
Great Britain and the USA, Austra-
lia, Uruguay and the Czech Repu-
blic.  FIP has also the WHO guaran-
tee (the World Health Organiza-
tion), it also appoints its experts to 
Brussels where their task is to 
coordinate the position of podia-
trists within the European Union.

FIP is not at all an association of 
doctors, although doctors have a 
good say there, e.g. in education, 
and in fact in all various podiatric 
and chiropody professions. In 
contrast to the Czech Republic, 
where podiatry is only taking roots 
and chiropody has the position of 
a licensed small business, in fact 
training of approx. 180 hours at an
accredited licence institution is 
sufficient to obtain a licence, it is 
possible worldwide to study 
podiatry as a medical specialisa-
tion after secondary education 
with duration of 2, 4 or even 6 
semesters (for example in the USA,

 

 

New Zealand, Great Britain). In 
some countries, studies of chiro-
pody/podology last several 
months to years (e.g. Germany, 
Holland, Italy ...). This results in a 
great difference between educa-
tion of our podiatrist/podologist/ 
chiropodist and similar specialists 
in the “Western” world where the 
tradition of podiatry/podology go-
es back up to one hundred years.

Thanks to intensive work of the 
Czech Podiatric Association, many 
of our members have succeeded 
to catch up very quickly the edu-
cation shortage during 10 years 
through podiatric congresses, 
symposia, postgraduate seminars 
and trainings; the most active of 
our members have already their 
podiatric diploma. Also with the 
technical provision of podiatric 
and chiropodists’ units, we are 
approaching by leaps the civilised 
world. The Czech Podiatric Asso-
ciation (ČPS) issues good Podiatric 
Journal (Podiatrické listy), all 
information about the association 
and training is available on the 
website www.podiatrie.cz. 
Podiatry is used in chiropody, phy-
siotherapy, as well as in medicine. 
A number of doctors and physio-
therapists already use podiatric 
methods and procedures in their 
everyday medical practice; the 
image of the specialisation is gra-
dually improving through speci-
alised articles, lectures at medical, 
as well as non-medical events and 
through popular writings. 10 years 
ago, we decided at our first, 
founding congress that we will use 
the English denomination of our 
specialisation – podiatry, not 

podology. Similarly, also the Inter-
national Federation used to be 
first “podologic“ and after 
adoption of the English language 
as the main language, it was 
renamed “podiatric“. This makes 
no difference that some European 
countries use the term podology.

The objective of our association 
was to access this unique insti-
tution because only this institution 
can guarantee not only our work 
within the CR and EU, but it can 
also be a partner for the Health 
Ministry and other state institu-
tions in “legalization“ of this enti-
rely clearly defined and worldwide 
appreciated line also within the 
Czech Republic, including incorpo-
ration of the specialisation into 
curricula of universities in the 
medical area. FIP enables its 
members to access the system of 
online education and experts’ 
papers presented for example at 
world congresses.

On May 7, 2011, the Czech 
Podiatric Association became a FIP 
member at Geneva in Switzerland. 
Further information on 
www.fipnet.org

MUDr. Havrda Miroslav, 
ČPS 1. Vice President 

International Federation of Podiatrists (FIP)
Podiatry = podology

International Federation of Podiatrists (FIP)
Podiatry = podology



7. května 2011 v Ženevě v hotelu 
Warwick (Švýcarsko) se na valné 
hromadě členských zemí stala 
Česká republika, jako první země 
východního bloku, řádným členem 
Světové podiatrické federace (FIP). 
Viceprezident ČPS, MUDr. Miroslav 
Havrda, DiP., zde převzal od prezi-
dentky FIP Janet McInnes účast-
nickou vlajku a dále se již mohl 
účastnit dalšího zasedání s voleb-
ním hlasem. Dalšími přijatými ze-
měmi byla Austrálie (Australské 
sdružení podiatrických chirurgů) 
a Uruguay (Uruguayská podiatrická 
asociace).

V rámci setkání členských zemí 
proběhly volby nových členů výbo-
ru: Pokladnicí byla znovu zvolena 
Diamanto Maliotou-Papasavva 
z Kypru a novou generální sekre-
tářkou byla zvolena Heidi Corcoran 
z Hong Kongu. Jedním z hlavních 

bodů zasedání byla práce Evropské 
podiatrické komise na učebních 
osnovách podiatra/podologa v ze-
mích EU tak, aby mohli podiatři/ 
podologové bez dalších omezení 
pracovat ve všech zemích EU po-
dobně jako lékaři či jiní odborníci. 
Tuto práci koordinuje člen výboru 
FIP, Serge Coimbra z Francie.

Další výroční valná hromada se 
uskuteční v roce 2012 ve skotském 
Glasgow, v roce 2014 na Islandu a 
v roce 2015 na Kypru. V roce 2013 
se uskuteční v pravidelném tříle-
tém intervalu Světový podiatrický 
kongres v Římě. Posledního kon-
gresu v roce 2011 v Amsterdamu 
se zúčastnilo cca 1500 účastníků 
z celého světa. Členové naší spo-
lečnosti by na dalším určitě neměli 
chybět. 

Veškeré informace o FIP najdete 
na www.fipnet.org, 
na  www.podiatrie.cz naleznete 
v digitální podobě po rozkliknutí 
banneru dvě čísla zcela nového 
bulletinu FIP s názvem 
„Footsteps“.

Velice milým byl osobní pozdrav 
prezidentky FIP, Janet McInnes 
v Anglie, který se uskutečnil pomo-
cí internetového telemostu přímo 
na našem výročním 10. sjezdu 
České podiatrické společnosti 
v Pardubicích. 

O dalším dění ve FIP vás budeme 
pravidelně informovat na strán-
kách Podiatrických listů a na 
našem podiatrickém webu. 

MUDr. Miroslav Havrda, DiP. 
1. viceprezident ČPS

PODIATRICKÉ listy 02/2011

32       www.podiatrie.cz

Česká republika členem FIP
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Czech Podiatric Association
(Česká podiatrická společnost o. s.)

In 2001, the Czech Podiatric 
Association was founded. Its 
purpose is to associate lines 
with the joint objective – 
complex foot care. The institu-
tion associates specialists in 
the chiropody profession, the 
rehabilitation and massage 
area, physiotherapy, nail 
design, in production of foot-
wear and inserts into shoes, 
reflexology, and also in medi-
cine lines – dermatology,  
orthopaedics, diabetology, 
neurology, surgery and others.  

The objective of the asso-
ciation is support and develop-
ment of complex foot care, 
professional education of 
members, their informing, 
education and assistance in 
protection of their interests, 
the inter-field cooperation, 
improvement of reputation of 
the Czech podiatry in the 
Czech Republic, as well as 
abroad, and in particular edi-
fication and prevention in the 
field of foot care and footwear. 

Podiatry is a line dealing with 
foot study, its anatomy, phy-
siology and pathophysiology, 
also with correct cure and 
treatment of healthy, as well 
as ill feet. People are more and 
more aware of importance of 
well and healthily working 
feet. When looking at the legs 

of our population, we can 
state that their condition is not 
satisfactory. This involves 
problems of joints, bones, 
skin, blood flow dysfunction or 
defects of additional organs – 
nails. 

Podiatry creates a certain 
bridging between individual 
lines dealing with foot care, 
and also space for their mutual 
communication and systemic 
education.

The Czech Podiatric Asso-
ciation trains its members 
within the project “Education 
in Podiatry” and grants to its 
members podiatric titles. The 
title Qualified Podiatrist is a 
patent-protected trade mark 
of ČPS.

On May 2011, the Czech 
Podiatric Association became 
a FIP (International Federation 
of Podiatrists) member.

Jaroslav Fešar, DiP.
ČPS President
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Lidská noha hraje hlavní roli v dob-
ře fungující statice těla a optimální 
přilnavosti k povrchu. Z toho vy-
plývá mimo jiné i základ pocitu 
jistoty člověka.
U nohy se přitom jedná o kompli-
kovaný, komplexní útvar. Četné va-
zy, svaly, šlachy a klenby drží po-
hromadě 33 kloubů, 26 kostí a 2 
sezamské kosti (malé okrouhlé 
spojovací kosti pod základním 
kloubem palce u nohy), podélnou 
i příčnou klenbu, a to jak v klidu, 
tak také v extrémním zatížení. Člo-
věk tak během svého života v prů-
měru obejde přibližně dva a půl 
krát zeměkouli.   
V případě funkčních poruch nohy 
často dochází k negativnímu vlivu 
na celý pohybový aparát. Důsled-
kem bývá bolestivé přepínání sva-
lů, svalové dysbalance, potíže při 
ochablém svalstvu i poruchy rov-
nováhy.
U problematických míst na noze 
může kvůli kompresi nervů dochá-
zet k syndromu zúžení se zatěžu-
jícími doprovodnými jevy.

Na noze se mohou vyskytnout:
-   Mortonova neuralgie;
-   syndrom tarzálního tunelu;
-   komprese nervus pewroneus 
    profundus (anteriorní syndrom 
    tarzálního tunelu);
-   komprese nervus suralis;
-   komprese nervus cutaneus 
    dorsalis intermedius.

Mortonova neuralgie je známá 
rovněž pod názvy syndrom přední 
metatarzalgie, Mortonův neurom, 
Mortonova metatarzalgie či Mor-
tonova interdigitální neuralgie.

Mortonova neuralgie

Jedná se zde o záchvatovitě se vys-
kytující silné bolesti přední části 
nohy v oblasti především mezi III. 
a IV. (méně často mezi II. a III.) hla-
vičkou nártních kostí v důsledku 
komprese II. (nebo II.) interdigitál-
ního nervu. Doprovodně se vysky-
tuje uzlovité zduření nervu, tak 
zvaný neurom (nezhoubný nádor 
nervu) v oblasti rozvětvení (obrá-
zek 1). 
První popis tohoto klinického obra-
zu provedl v roce 1845 L. Durch-
lander. V roce 1876 zjistil americký 
chirurg Thomas George Morton, že 
vznik neuromu na nervech přední 
části nohy má mechanický původ 
v interdigitální kompresi.

Pro vznik existuje několik příčin:
-   pokles přední příčné klenby;
-   přetížení
-   tlak příliš úzkých, příliš plochých 
    bot nebo obuvi s tvrdou podeš-
    ví;
-   doprovodný jev u příčně ploché     
    nohy, vyklenuté nohy, ploché    
    nohy a hallux valgus (vbočeném 
    palci);
-   revmatické zduření šlachové 
    pochvy;
-   špatně vyléčené fraktury; 
-   traumatizace s hematomem 
    a následnou jizvou.

Většinou se jedná o uvolněné cho-
didlo se sníženou, příčně plochou 
klenbou se zvýšenou pohyblivostí 
I. metatarzálního segmentu a pro-
ximálním posunutím sezamské 
kosti (malé okrouhlé spojovací 
kosti).
Ženy jsou tímto onemocněním 
postiženy častěji než muži. Typické 
jsou náhlé vystřelující, bodavé, 
často pálivé, především však ele-
ktrizující bolesti v oblasti střední 

Příčiny

Klinické symptomy

části nohy a vystřelováním do 
prstů -- zejména po delším stání, 
chůzi a nošení pevné a úzké obuvi. 
Okamžité ztišení bolestí nastupuje 
po vyzutí bot, chůzi naboso a tření 
nohou. Anamnéza bolesti může 
trvat několik týdnů až let. Postižení 
se často zmiňují o přechodném 
pocit horkosti v prstech u nohou. 
V postiženém prostoru mezi prsty 
také může dojít k hypestezii (sníže-
né citlivosti). Příležitostně lze rov-
něž nahmatat bolestivou, spirálo-
vitou, posunující se a hrubou 
zatvrdlinu.

-   Symptom zvonkového tlačítka: 
Zesílení bolesti plantárním přitla-
čením prstu.
-   Manipulace podle Hohmanna: 
Vyvolání bolesti posunutím sou-
sední hlavičky nártních kostí po-
mocí palce a ukazováčku obou 
rukou. 

Klinická diagnostika

Tlak nervů na noze
Také na noze může u anatomických zúženin docházet ke kompresi nervů. Dr. Renate 
Wolansky popisuje příčiny, diagnostiku a terapii nejdůležitějších syndromů těchto 
problémových míst.

1  Anatomie kostry pravé nohy: 
Nejčastější lokalizace Mortonova 
neuromu mezi III. a IV. interdigitál-
ním prostorem.
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-   Manipulace podle Gaenslena: 
Provokace bolesti při kompresi 
přední části nohy na úrovni hlav-
ních kloubů palce.
-   Mulderův symptom (tak zvaný 
„Moulders click“): bolestivé, hma-
tatelné cvaknutí způsobené náh-
lým sesutím Mortonova neuromu 
z úrovně komprese hlavičky nárt-
ních kostí.
-   Diagnostická lokální anestézie: 
Dorsální injekce lokálního aneste-
tika až k nervu. Poté, co se pacient 
chvíli pohybuje, nastává u Morto-
novy neuralgie na 1 - 3 hodiny bez-
bolestný stav.

Klinická diagnostika by měla být 
doplněna diagnostikou snímací. Na 
nativním rentgenovém snímku 
jsou u větších neuromů viditelné 
laterální zalomení prstů (deviace), 
případně stín a úzký interdigitální 
prostor (obrázek 2). Tvar a velikost 
nezhoubného nervového nádoru 
(neuromu) lze stanovit pomocí po-
čítačové tomografie (CT), magne-
tické rezonance (MRT) nebo sono-
grafie (obrázky 3 a 4). Při snímací 
diagnostice je třeba vždy zohlednit 
poměr nákladů a užitku. 

Z hlediska diferenciální diagnózy je 
třeba vyloučit následující onemoc-
nění:
- polyneuropaii (onemocnění 
periferních nervů);
- neuritidu (zánět nervů);
- artritidu (zánět kloubů);
- traumatickou bursitidu (zánět 
mazového váčku v důsledku 
poranění);
- revmatickou artritidu;
- matatarzální stresovou fraktu-
ru (únavová zlomenina v oblasti 
střední části chodidla);
- bolestivý plantární callositas 
(mozol);
- verrucae plantaris (bradavice 
na chodidle);
- insuficieneci příčné klenby na 
přední části chodidla (v případě 
zánětlivé příčně ploché nohy);
- osteomyelitis (zánět kostní dře-
ně se zánětem okostice a kosti);
- maligní (zhoubné) nádory kostí 
a měkkých tkání;

Snímací diagnostika

Diferenciální diagnóza

2  Rentgenový snímek levé přední 
části chodidla: úzký interdigitální 
prostor mezi II. a III. metatarzální 
hlavičkou u zajištěného odstranění 
neuromu.

- stav po juvenilní aseptické 
nekróze kosti Freiberg-Köhlerova 
choroba.

Nejprve je třeba provést poučení 
pacienta. V popředí terapie jsou 
léčba základního onemocnění a 
odstranění bolesti. K okamžitému, 
ale bohužel pouze dočasnému sta-
vu bez bolestí dochází po podání 
injekce lokálního anestetika; pří-
padně s kortizonem. Kromě toho 
se k další léčbě bolesti nasazují 
analgetika (prostředky tišící bolest) 
a/nebo antiflogistika (prostředky 
zabraňující zánětu a snižující bo-
lest). Dále se používají široká obuv, 
měkké vložky a ortopedická úprava 
konfekční obuvi.

U přetrvávajících recidivujících 
bolestí s rušivými paresteziemi 
(nepříjemnými pocity) a v případě 
rezistence na konzervativní terapii 
je nutné chirurgické uvolnění 
nervu – tak zvaná neurolýza – 
plantárně či dorsálně. Je třeba 
pamatovat na to, že po operaci 
může přetrvávat interdigitální 
hypestezie (snížená citlivost). Po 
operaci je třeba kvůli profylaxi 
hematomů přiložit kompresní 
obvaz a nohu nejprve držet 
položenou nahoře. Aktivní pohyb v 
hlezenním kloubu je během této 
doby nutný kvůli profylaxi 
trombózy. Dále se na deset dnů až 
dva týdny doporučuje obuv 
odlehčující přední část chodidla. 
Poté je možné nohu plně zatížit. 
Pro podporu prokrvení a posílení 
svalů na noze přispívají pravidelné 
domácí cvičení, masáže nohou a 
koupele nohou s přísadami. 

Tento příznak patří k nejčastějším 
syndromům komprese nervů. 
U syndromu tarzálního tunelu se 
jedná o kompresi nervus tibialis 
(holenní nerv) a jeho konečných 
větví, nervus plantaris medialis 
a lateralis v tarzálním tunelu (ca-
nalis malleolaris medialis) s neuro-
logickou poruchou chodidla.

Konzervativní terapie

Operativní terapie

Syndrom tarzálního tunelu (TTS)

Rozlišujeme dvě různé formy:
1. přední syndrom tarzálního tu-
nelu: zde se jedná o kompresi ner-
vus peroneus profundus.
2. dorzální syndrom tarzálního 
tunelu s kompresí nervus tibialis 
a jeho periferních větví.
Tarzální tunel (osteofibrózní kanál) 
se nachází za vnitřním kotníkem 
pod retinaculum musculorum fle-
xorum (tuhý přidržovací vaz pro 
ohýbací šlachy nohy mezi vnitřním 
kotníkem a patní kostí) (obr. 5).

Tarzálním tunelem probíhají
-   nervus tibialis (holenní nerv);
-   arteria tibialis posterior (zadní 
    holenní tepna);
-   venae tibiales (holenní cévy);
-   musculus tibialis posterior 
    (zadní sval holenní);
-   musculus flexor digitorum 
    (pedis) longus (dlouhý ohýbač 
    prstů na noze);
-   šlacha musculus flexor hallucis 
    longus (dlouhý ohýbač palce na 
    noze).

Komprese nervu může probíhat 
uvnitř nebo vně tunelu. Podle 
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stupně poškození nervu a jeho pe-
riferních větví rozlišujeme proxi-
mální a distální syndrom. U proxi-
málního syndromu se komprimuje 
nerv samotný, u distálního syndro-
mu se pak přiskřípnou nebo stisk-
nou jeho periferní větve. 
Důsledkem proximálního syndro-
mu je poškození funkcí ohýbače 
prstů, zejména ve středních a zá-
kladních článcích, a kromě toho 
odtahovač palců u nohy. Často do-
chází k přepnutí mediální podélné 
klenby. Při kompresi distálních 

4  MRT levé přední části chodidla: 
Mortonův neurom mezi III. a IV. 
svazkem, ve výši báze základní 
phalanx se ukazuje perineurální 
fibróza interdigitální nervové 
větve.

3  MRT pravé přední části chodid-
la: Mortonův neurom ve výši klou-
bu MTP (metatarsofalangeální 
kloub) IV. svazku.

větví (nn. plantares medialis a late-
ralis) se uvedené poruchy vyskytují 
jen částečně a ve zmenšené míře.

- posttraumatické u lézí v hor-
ním hlezenním kloubu (např. frak-
tury s dislokovanými (posunutými) 
fragmenty, distorze (pootočení 
nebo supinační traumata);
- hematomy po poranění v pří-
padě hemofilie (snadno krvácející 
člověk);
- revmatoidní tenosynovitidy 
(záněty šlachové pochvy);
- ganglion šlachové pochvy (nez-
houbná rosolovitá cysta);
- artróza v horním hlezenním 
kloubu;
- výrazné chronické otoky (hro-
madění vody ve tkáních);
- sekundárně zánětlivé změny;
- chybné postavení nohy;
- přetížení v důsledku extrém-
ního tréninku, např. maraton, chů-
ze;
- benigní (nezhoubné) nebo ma-
ligní (zhoubné) nádory, například 
neurinomy nebo schwannomy 
(malé nezhoubné nervové nádo-
ry), neurofibromy (nezhoubný ná-
dor nervů), gangliony (nezhoubná 
rosolovitá cysta), lipomy (nezhoub-
né tukové nádory).

V popředí se vyskytují noční, táhlé, 
částečně palčivé bolesti, přede-
vším na vnitřním okraji nohy s vy-
zařováním do chodidla, prstů u no-
hy a lýtka. Zesílení bolestí s dyse-
stezií (zesílené nepříjemné vnímá-
ní podnětů) nebo hypestezií (sníže-
né vnímání) dochází v případě zatí-
žení, v noci nebo u přílišné dorzál-
ní extenze nohy. Typická je lokální 
tlaková bolest za vnitřním kotní-
kem nebo na okraji musculus ab-
ductor hallucis (odtahovač palce 
u nohy).
Často lze na chodidle pozorovat 
snížené vyměšování potu. Kontrola 
se provádí pomocí přípravku Neu-
ropad. Jedná se o rouno napuště-
né chemikálií.
U fyziologické tvorby potu dochází 
zpočátku k modrému a v krátké 
době růžovému zabarvení. Pouze 
zbarvení s mezerami nebo žádné 

Příčiny

Klinické symptomy

zabarvení svědčí o poruchu potní 
sekrece.
V pozdním stádiu může dojít 
k atropii malých svalů nohy, pře-
devším odtahovačů prstů, a pří-
padně i k omezení plantární flexe. 
Mohou se rovněž vyvinou parézy 
(neúplná ochrnutí) svalstva cho-
didla.

Nejprve je důležité provedení pod-
robné anamnézy. Klinické vyšetře-
ní by mělo porovnáním se zdravou 
stranou evidovat neurologické de-
ficity. Přitom je třeba zkontrolovat 
především rozdíly teplot, poruchy 
potní sekrece a kožní změny. Pal-
pací podél anatomického průběhu 
nervů lze vyvolat bolesti i poruchy 
čití.
Elektrofyziologická měření se týka-
jí měření rychlosti vodivosti nervů 
(NLG) a elektromyografie (EMG) 
s ohledem na rozměr a lokalizaci 
nervové léze. Měření senzibility se 
provádějí na N. plantaris lateralis 
a medialis a motorická měření na 
N. tibialis posterior proximal 
a distal u retinaculums mm. 
flexorum. Elektromyografická mě-
ření se provádějí především u M. 
abducktor hallucis a M. abductor 
minimi.

Pro snímací diagnostiku je zásadní 
nativní rentgenový snímek ve dvou 
úrovních k vyloučení původně 
kostních změn, například exostózy 
(povrchové kostní výrůstky) nebo 
coalitio (splývání kostních jader 
zánártí). Doporučuje se také využít 
k diagnostice sonografii.
Magnetická rezonanční tomografie 
by se měla využít v případě pode-
zření na nádory a zejména při 
předoperačním plánování 
dekomprese nervů (obrázek 6).

Na počátku přicházejí v úvahu 
protizánětlivá opatření a opatření 
na snížení otoku. Dočasného zmír-
nění bolestí lze dosáhnout infiltra-
cí lokálním anestetikem příp. korti-
zonem. Pokud bolest zesiluje pro-
nace (zdvihání vnějšího okraje no-
hy), může terapii podpořit použití 

Klinická diagnostika

Snímací diagnostika

Konzervativní terapie
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5  Anatomie pravého tarzálního tunelu; Za vnitřním kotníkem jsou zobraze-
ny A. tibialis posterior (červeně), Vv. tibiales (modře), N. tibialis (žlutě) pře-
kryté retinaculum mm. flexorum (pedis).

ortézy, která pronaci sníží. Dále je 
možné předepsat vložky k podpoře 
a nadzdvižení mediálního okraje 
nohy. Vyvolané příčiny je třeba za-
hrnout do léčby.

V případě rezistence terapie exi-
stuje indikace k operaci. Ta zahrnu-
je operativní dekompresi nervu při 
bezkrevnosti otevřením tarzálního 
tunelu pomocí incize (protětí) reti-
nacula flexorum a hluboko uložené 
fascie nad okrajem vazu. Naprosto 
nezbytná je rovněž neurolýza peri-
ferních nervových vetví u N. tibialis 
(N. plantaris medialis a lateralis). 
Po uvolnění bezkrevnosti s násled-
ným stavěním krvácení se provede 
uzavření rány.
Pooperační péče vyžaduje kom-
presní obvaz a uložení nohy do 
výšky. Krátkodobé znehybnění až 
do ukončení léčby rány by mělo 
trvat přibližně 10 dnů v lehké supi-
naci (nadzdvižení vnitřního okraje 
nohy) a varózním postavení (vnitř-
ní pootočení paty). Pak je možné 
plné zatížení nohy.

Tak zvaný „anteriorní syndrom 
tarzálního tunelu“ je syndrom pro-

Operativní terapie

„Anteriorní syndrom tarzálního 
tunelu“

blematického místa u nervus pero-
neus profundus (hluboká nervová 
větev nervu lýtkové kosti). Ke kom-
presi tohoto nervu dochází v kost-
ním kanálu, který tvoří retinacu-
lum musculorum extensorum 
inferius pedis (křížový vaz napína-
cích šlach na nártu), talus (hlezen-
ní kost) a os naviculare pedis (člun-
kovitá kost). Tímto kanálem probí-
hají také následující útvary:
- arteria tibialis anterior (přední 
holenní tepna);
- šlacha musculus extensor 
hallucis longus (dlouhý napínač 
palce u nohy);
- šlacha musculus extensor digi-
torum brevis (krátký napínač prstů 
u nohy);

Nerv se skládá proximálně hor-
nímu hlezennímu kloubu z moto-
rických a senzibilních vláken. Late-
rální větev nervu inervuje krátký 
napínač prstů. Mediální větev zá-
sobuje společně s arteria dorsalis 
pedis (tepna nártu) I. interdigitální 
prostor (prostor mezi kořeny 
prstů).

- úzká obuv;
- traumata;
- ganglion (nezhoubná rosolovitá 

Příčiny

cysta vycházející ze šlachové poch-
vy nebo kloubního pouzdra);
- chronické otoky (hromadění 
vody v tkáních);
- zánětlivá onemocnění.

U komprese nervu pod retinacu-
lum mm. extensorum inferius 
pedis dochází k bolestem dorzálně 
v oblasti střední části nohy. Typické 
jsou rušivé parestezie (nepříjemné 
pocity) v I. interdigitálním prosto-
ru. Naproti tomu svalová atrofie 
(úbytek svalstva) a svalová insufi-
cience (svalová nedostatečnost) 
krátkého napínače prstů u nohy 
vyplývají z komprese nervu pod 
retinaculum musculorum exten-
sorum superius pedis (příčné 
zesílení bércových svazků nad 
horním hlezenním kloubem).

Poklep (perkuse) podél průběhu 
nervu se jeví velice důležitý pro 
přesnou lokalizaci komprese. 
Měření rychlosti vodivosti nervu 
(NLG) a elektromyografie (EMG) se 
doporučují pro lokalizaci výšky 
komprese nervu. Tato elektrofyzio-
logická měření rovněž slouží ke 
zjištění léze motorických nervo-
vých vláken. Pro vyloučení příčin 
týkající se kostí jsou povinné rent-
genové snímky. Prostorové potře-
by podmíněné měkkými tkáněmi 
zle zjistit pomocí magnetické 
resonanční tomografie.

Pro odlehčení je dobré krátkodobé 
znehybnění. Předpokládá se ade-
kvátní obuv z prodyšné měkké 
kůže s místním vyměkčením. 
Lokální infiltrace lokálním anesteti-
kem případně krátkodobě s korti-
zonem přinese přechodně snížení 
bolesti.
V případě rezistence terapie se 
provádí operativní neurolýza (uvol-
nění srůstů kolem nervu) k dekom-
presi nervu zpravidla distálně od 
horního hlezenního kloubu.

Klinické symptomy

Klinická a snímací diagnostika

Terapie
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Komprese nervus cutaneus 
dorsalis intermedius
Jako větev nervus peroneus super-
ficialis zásobuje tento nerv pokož-
ku laterálního nártu a dorzální 
stranu III. prstu (laterálně) až po 
mediální stranu V. prstu. Příčinou 
tohoto syndromu úzkého místa 
jsou především recidivující supi-
nační traumata (zranění při nad-
zdvižení vnitřního okraje nohy). 
Dochází zde přitom ke kompresi 
a přetažení nervu. Důsledkem je 
elektrizující, bodavá bolest v kom-
binaci s výpadky citlivosti v prů-
běhu nervu.
Doprovodnými faktory jsou nesta-
bilita horní části hlezenního klou-
bu, posttraumatické komplikace 
a ganglie, které se musí zohlednit 
při kauzální terapii.
Diagnosticky by se měla provést 
perkuse podél průběhu nervu. Při 
ní lze vyprovokovat zesílení bolestí 
a výpadky citlivosti. Při lokálně 
ohraničení kompresi nervů je 
indikována operativní dekomprese 
nervů.

Komprese nervus suralis (lýtkový 
nerv)
Příčiny uskřinutí:
- recidivující distorze (zkrouce-
ní);
- chronické záněty Achillovy šla-
chy;
- posttraumatické stavy po 
frakturách hlezenního kloubu, 
V. os metatarsale nebo kalkanea;
- ganglion (nezhoubný nádor 
měkkých tkání).

Klinická symptomatika zahrnuje 
výpadky citlivosti především 
v oblasti laterální části paty s vyza-
řováním do V. prstu. Noční pare-
stezie (nepříjemné pocity) vedou 
k nepříjemným poruchám spánku.

Diagnostika
Perkusí průběhu nervu laterálně 
od achillovy šlachy, dorzálně pod 
vnějším kotníkem a podél vnějšího 
okraje nohy lze vymezit kompresi 
nervus suralis. Plantární flexí (ohý-
báním) a vnitřní rotací (vnitřním 
otáčením) nohy lze vyvolat zesíle-
né bolesti s poruchami senzibility 
v důsledku pasivního napínání 
nervu.
Rentgenologicky je třeba vyloučit 
kostní změny na kostře nohy. Stá-
vající ganglie lze odhalit pomocí 
sonografie.
Z hlediska diferenciální diagnostiky 
je nutné na základě neurologické-
ho vyšetření vyloučit symptoma-
tiku S1- (syndrom dráždění kořene, 
například v důsledku výhřezu plo-
ténky, stenózy páteřního kanálu 
(zúžení páteřního kanálu), nádory 
nebo metastázy). Přitom se late-
dorzálně na stehně a holeni, patě 
a V. prstu na noze vyskytuje der-
matom (senzibilní oblast pokožky 
vztahující se k segmentu míchy 
a příslušným spinálním nervům) 
snižující či odstraňující citlivost. 
Reflex Achillovy šlachy je oslaben 
nebo chybí. Na základě často se 
vyskytujících motorických výpadků 
není možná chůze po špičkách.

Terapie
Terapeutická opatření vycházejí ze 
základní choroby. Fraktury je nut-
né reponovat (uvést do původní 
polohy) a stabilizovat, například 

přiložením sádrového obvazu nebo 
pomocí osteosyntézy (operativní 
spojení fragmentů kosti a jejich 
fixace šrouby, destičkami, dráty).
V případě nestability horního hle-
zenního kloubu mohou pomoci 
ortopedické pomůcky do bot nebo 
i ortopedické boty na míru. V pří-
padě přetrvávajících obtíží pak 
přichází v úvahu operativní de-
komprese nervus suralis.

Souhrn
Předpokladem úspěšné léčby těch-
to syndromů je důkladná anam-
néza. Důležité je odhalit možnou 
příčinu a navrhnout terapii přesně 
podle potřeb dotčené osoby. Vždy 
je nutné ošetření možného základ-
ního onemocnění. Časná terapie 
má smysl. Čím déle přetrvává 
poškození nervů, tím obtížnější 
a delší je proces léčení. Proto by 
měli postižení vyhledat lékaře již 
při lehkých obtížích a společně 
s ním vyhledat příčinu.
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6  MRT pravé nohy: Syndrom tar-
zálního tunelu. Prokázání tendo-
patie šlachy M. tibialis posterior ve 
výši tarzálního tunelu s dopro-
vodnou tendovaginitis podle stavu 
zjizvené částečné ruptury achillovy 
šlachy.
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