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Vážení přátelé, 

je až neuvěřitelné, jak ten čas letí. 
Před nedávnem jsme vstupovali do 
nového roku a nyní, ve chvíli, kdy 
je před námi spousta pracovních 
úkolů, už můžeme pouze konstato-
vat, že jsme z onoho pomyslného 
koláče ukrojili čtyři pořádné kusy, 
a to už je z těch dvanácti pěkně 
vidět. Období zimního spánku je 
pryč a já věřím, že jste na další 
pracovní rok načerpali dostatek sil 
a energie. Té budeme všichni jistě 
potřebovat více než dost. Ať už si 
numerologové na téma dvou 
jedniček na konci našeho letopoč-
tu říkají co chtějí, my, podiatři, si 
tento rok uděláme po svém.
Nebudu dlouho chodit kolem hor-
ké kaše a prozradím, že akcí beze-
sporu nejvýznamnější za léta exis-
tence naší společnosti je letošní 
výroční desátý sjezd. Když jsme 
před třinácti lety zakládali první 
organizaci, Asociaci pedikérů, niko-
ho z nás nenapadlo, k jakým inte-
gračním procesům za pár let doj-
de. Dnes stojíme na prahu nové 
podiatrické éry. Naším vstupem do 
Světové podiatrické federace získá-
váme obrovskou podporu a záštitu 
v oblasti dalšího rozvoje profese 
podiatr v České a Slovenské repu-
blice. Světová podiatrická federace 
(FIP) je mezinárodní neziskové 
sdružení zaměřené na globální 
vedení a rozvoj podiatrické péče 
na celém světě. Federace byla 
založena v roce 1947 a nyní je její 
součástí 27 členských zemí. Tímto 
vás všechny zvu k účasti na tomto 
jubilejním sjezdu, který se koná 
21. 5. 2011 v Pardubicích. Připra-
ven je pro vás bohatý odborný 
program s velkou firemní účastí 
a také udě-lování dalších podiatric-
kých titulů, jenž jsou odměnou za 
vaši celoroční práci v oblasti sebe-
vzdělávání. Naše společnost potře-

buje mnoho všestranně meziobo-
rově vzdělaných odborníků, ať už 
se jedná o lékaře, fyzioterapeuty 
nebo odborně zdatné pedikéry. 
Obor podiatrie v poslední době 
vstupuje velice významně do pově-
domí veřejnosti a stává se velmi 
frekventovaným pojmem na inter-
netových vyhledávačích. 
O odborníky poskytující kvalitní 
podiatrické služby prudce stoupá 
zájem, a to je důkazem, že tato 
odbornost je žádaná a ceněná.
Pokračujeme celou řadou úspěš-
ných školicích a vzdělávacích akcí. 
Za všechny zmíním informační kurz 
Spiraldynamik®, reflexologii chodi-
del, podiatrické minimum, práce 
s vložkami, nehtová rovnátka, 
nehtová protetika a jiné.
Dne 11. 6. 2011 proběhne v Hradci 
Králové MEDsport sympozium 
2011, které svou podiatrickou 
orientací dosahuje značné odbor-
né úrovně. Ve dnech 17. až 19. 6. 
2011 se koná letos již podeváté 
oblíbený relaxační víkend, tento-
krát na místě proslaveném nále-
zem jisté Venuše s kyprými tvary. 
Počet účastníků je limitován, proto 
pokud máte zájem například 
vyhrát let balónem, mailujte.
Na základě partnerské spolupráce 
s německým odborným časopisem 
Der Fuss přinášíme opět několik 
příspěvků týkajících se rozličných 
témat. Věřím, že i tyto vás 
zaujmou.
Uvnitř tohoto čísla najdete rozho-
vor s vynikající herečkou Lilian 
Malkinou, v němž se například 
dozvíte, za co utrácí nejvíce peněz, 
a mnoho dalších zajímavých člán-
ků. Přeji vám všem krásné jarní 
dny a co nejvíce sluníčka.

Jaroslav Fešar, DiP.
šéfredaktor
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NEKONEČNÝ
 seriál

NEKONEČNÝ
 seriál

Dlouho jsem se tak nepobavil jako 
ten den. Každé ráno, když přijdu 
do práce, zapínám u stropu televi-
zi, která je napojena na monitoro-
vací kamerový systém. Mnohokrát 
mne napadlo přihlásit se k odběra-
telům televizního signálu, uhradit 
patřičné poplatky a dopřávat svým 
klientům komfort sledovat během 
ošetření Jaromíra Jágra nebo Lady 
Gaga. Jenže na co? Ticho u mne 
ještě nikdy nebylo, ba naopak.

Kamera je namířena na hlavní 
vchod a monitoruje situaci ve dne 
v noci. Dalo by se říci, že k nám bez 
souhlasu nevkročí ani noha. V noci 
tedy pohled nic moc. Jako z horo-
ru. Světelný kužel se díky infračer-
venému nočnímu vidění zúží na 
minimum a to tedy žádná podí-
vaná není. Ale přes den? To už je 
jiná. Jako z filmu. Nebo ještě lépe 
ze seriálu.

Ne jinak než jindy, posadím paní 
Milenu do pohodlného křesla 
a s pokynem „Připoutejte se pro-
sím“ ji vyvezu nahoru. Nahoru, 
blíže ke zmíněné obrazovce. Po 
chvíli, kdy jsme si trochu popovída-
li, bylo najednou na opačném 
konci nějak podezřele ticho. Zvedl 
jsem hlavu, pomysle si, že klientka 
usnula. Vidím, jak se se zájmem 
zadívala na monitor a sledovala 

dění před naší provozovnou. Ani si 
nevšimla, že se na ni dívám. V ten 
okamžik se mi v hlavě zrodil šibal-
ský nápad. Tedy, ne že by se mi 
jindy nerodily, ale tentokrát jsem 
se na to obzvlášť těšil. Bylo lehce 
po šestnácté hodině.

„Co to dávají? “zeptala se paní. Na 
tuhle otázku jsem čekal. Zvedl 
jsem zrak, a co nevidím. Před na-
ším domem scéna jak když se dívá-
te na televizi. Na schodech stálo 
několik lidí. U dveří zase dvojice, 
která se pokoušela dozvonit na 
firmu v našem domě, o překonání 
venkovní branky zase usilovala 
paní poštovní doručovatelka a do 
jámy s vodoměrem v osudový 
okamžik lezl i chlap v montérkách, 
který tam cosi kontroloval. Souse-
dův yorkšír běhal nahoru a dolů 
a do toho se po silnici v záběru 
proháněla auta sem a tam jako 
zběsilá. No, řeknu vám, scéna jako 
ze seriálu.

„Dávají Ulici,“odvětil jsem pohoto-
vě. Paní ani nehnula obočím, jak ji 
to zaujalo, a přikývla, jako že jo. Po 
chvíli, kdy si patrně uvědomila, že 
jsou čtyři odpoledne, se zamyšleně 
otázala. „Ulici? Teď?“ „No jasně,“ 
zněla moje odpověď a to mi věřte, 
že dalo práci ovládnout se a nevy-
prsknout smíchy. „Dávají to teď 
odpoledne,“ pokračoval jsem ve 
šprýmu.

„Ale já se na to vždy dívám,“ pravi-
la paní Milena a bylo vidět, že už je 
lehce neklidná. Zřejmě ji dostalo, 
že její oblíbený seriál běží teď 
a ona o změně vysílacího času nic 
neví. „Jak to, že o tom nic nevím?“ 
„No, to já netuším. Já se na televizi 
nedívám, ale tohle náhodou vím,“ 
odvětil jsem. Mezitím se na obra-
zovce zase změnila dějová scéna.

Když už klientka přijala mou smyš-
lenou verzi o změně vysílacího 
času, začala sledovat příběh Mi-
chelské ulice. Po chvilce se před 
dveřmi objevil další můj klient 
a zamával do kamery, jako obvy-
kle. Když se rozčarovaná klientka 
zeptala, kdo je ten herec, nevydr-
žel jsem. „Vy ho neznáte? To je 
Dvořák… Ale tedy jiný než vy mys-
líte.“ Po téhle poznámce už jsem 
ale opravdu musel se smíchem 
klientce vysvětlit, že se stala obětí 
mého malého žertíku. Že je to 
naše ulice a v hlavních i vedlejších 
rolích hrají naši klienti a návštěv-
níci domu. Paní Mileně to konečně 
docvaklo a dlouho se nepřestávala 
smát. Přiznala, že si obrazovky 
nikdy nevšimla.

Mnohokrát mne napadlo přihlásit 
se k odběratelům televizního 
signálu, uhradit patřičné poplatky 
a … Ale vlastně, uznejte, na co?

Autor: Jaroslav Fešar
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Stále častěji se ptám sama sebe, 
zda pan Karel Hadek náhodou 
nemá někde schovány ,,rentgeno-
vé" oči či uši. Skoro pravidelně se 
mi v mé praxi fyzioterapeutky stá-
vá, že po přečtení nově příchozí 
Aromaterapie se mě klienti přesně 
zeptají na to, co je podrobně po-
psáno v časopise. A tak radostně 
i fundovaně odpovídám a jsem za 
,,vzdělanou a chytrou". Moc mne 
těší, že mohu pohotovou radou 
pomoci, či ihned použít stále vzni-
kající novinky, které excelentně 
pomáhají. 
Měla jsem radost, že když se 
v listopadových dnech konal 
pokračovací kurz Aromaterapie 
pana Karla Hadka, přijal mé pozvá-
ní i prezident České podiatrické 
společnosti, pan Jaroslav Fešar, 
DiP. Jeho malé, ale spontánní 
vystoupení bylo velmi zajímavé 
a poučné. Mnohé posluchačky 
neznaly význam slova podiatr 
a podiatrie. Jedná se o obor spe-
cializující se na všestrannou po-
moc v péči o nohy a tím i o celkové 
postavení páteře a perfektní chůzi. 
Podiatři umí přesně zmapovat 
postavení nohy, i s pomocí specia-
lizovaných přístrojů, od kterého se 
mohou odvíjet další zdravotní 
potíže. 

Také specializovaná přístrojová 
pedikúra se provádí moderními 
přístroji, které jsou na špičkové 
úrovni. Dokonalá pedikúra se bez 
pomoci kvalitní kosmetiky neobej-
de. Pan Fešar potvrdil svými dlou-
holetými zkušenostmi v oboru, že 
bez vhodných preparátů je péče 
o plosku nohy, nehty, celou dolní 
končetinu a zejména různé kožní 
projevy na noze neúplná. 
Pokud člověk nemá zdravé "podlo-
ží", vše se hroutí vzestupnou ces-
tou. Protože se stále více lidí zají-
má o svůj zdravotní stav a mnozí již 
vědí, že na plosce nohy se zobrazu-
je celá páteř, je znalost této části 
těla pro pečující profesionály více 
než nutností. 

Chtěli bychom rozšířit řady pedi-
kérů a podiatrů, kteří by při své 
práci používali preparáty Karla 
Hadka, a využít znalosti pana Feša-
ra, který má vzdělání i v masér-
ském oboru a tak spojení jeho 
odborností je vynikající výhodou. 
Tato činnost by jistě přinesla svá 
pozitiva  nejen u zmíněných profe-
sí v České republice a Slovensku, 
ale byla by vzorem spolupráce 
i pro zahraničí.

Neustále se mluví i o staronových 
metodách, a tak v ,,nově objeve-
né" Kneippově metodě se nyní zo-
brazuje lidová péče o nohy a celé 
tělo. Samotný páter Kneipp měl 
velkou úctu k přírodě, znal byliny 
a jejich účinky, zabýval se výživou 
a vztahem k samotnému životu, 
propagoval účinky studené a teplé 
vody a vše skloubil do universální 
rady - pořádek v životě.
Opět musím vzdát poctu panu 
Karlu Hadkovi, který se řídí stejný-
mi principy a navíc nás ještě 
vzdělává, bojuje svými znalostmi 
a schopnostmi proti nešvarům 
současné doby. Je to sice boj na 
malém písečku a mnohé gigantické 
kosmetické firmy se ho snaží 
převálcovat. On se však vždy zved-
ne a překvapí úžasnými novinkami. 
Jednou z báječných akcí je i jeho 

nové působiště a vlastní "fabrič-
ka".

Chtěla bych mu touto cestou po-
děkovat za nás všechny, kteří pou-
žíváme jeho kosmetiku k pěstění 
sebe sama či svých klientů a pop-
řát mnoho sil, aby vše zvládl. 
Jeho úžasná spolupracovnice, paní 
Michaela Švorcová, nám každou 
,,Aromku" osvěží novými nápady 
a poznatky. I její praktické ukázky 
si mohou vyzkoušet všichni účast-
níci jak základních, tak i pokračova-
cích kurzů či ročních seminářů. Její 
vztah přírodě se umocnil tím, že 
s přáteli a panem Hadkem pomohli 
ke vzniku aromaretapeutických 
přípravků pro zvířátka. Také další 
novinka na aromaterapeutickém 
nebi je nová kosmetická řada 
Emotion. Již se těším, jak postupně 
vyzkouším nové vůně. 
Pokud by z Vaší strany byl zájem 
o vzdělání v oboru podiatrie, na-
pište mi prosím svůj názor, aby-
chom mohli takový skloubený kurz 
pro Vás připravit.

Na setkání v pražských kurzech 
pana K.Hadka se na Vás těší Dra-
homíra Vaculová a Veronika Pěkná.

Drahomíra Vaculová
vaculovadrahomira@seznam.cz

Aromaterapie a podiatrie

Karel Hadek a Jaroslav Fešar



Interview s herečkou

Lilian Malkinou
Lily, jste herečka, která hodně 
času tráví na prknech, která zna-
menají svět. Přece jen, není to 
běhání po mechu. Nebolí Vás 
z toho někdy nohy?
A jak. A to je zajímavé, v poslední 
době, skoro v každém představení 
já tančím nebo běhám po scho-
dech. 

A to si ani neumím představit, jak 
by to s nohama dopadlo, kdyby se 
Vám splnil dětský sen stát se 
baletkou nebo tanečnicí :-)
Já bych asi skoro nechodila. Proč 
jdou baletky do důchodu v 37 
letech, nohy jsou unavenější než 
celý člověk. Už bych asi byla na 
vozíčku. Být baletkou byl můj sen, 
ale sen je sen a váha je váha. Takže 

když jsem byla v šestém ročníku 
baletní konzervatoře, kluci mě ne-
mohli už zdvihat, tak mě vyhodili. 
Takže sen se rozplynul. Ale tanec 
stále miluju a dělala jsem i v par-
dubickém divadle menší choreo-
grafii.

Pak jsem chtěla být ženským klau-
nem, ale nevěděla jsem, kde je 
možné se to naučit a že existuje 
cirkusová škola v Moskvě, kam 
jsem tedy nešla. Klaun je skloube-
ním herectví a pohybu.

Potom přišla ta nejhloupější myš-
lenka, stát se herečkou. Dávala 
jsem přihlášku i na sportovní fakul-
tu a bohužel mě vzali dříve na 
herečku :-)

Vaše divadelní role po příjezdu do 
Prahy?
Po příjezdu z Petrohradu do Prahy 
jsem dostala divadelní roli v Mary-
še, kde jsem hrála matku Francka 
v divadle Na zábradlí, hrálo se to 
bohužel jen dvakrát :-). V divadle 
Viola pak představení Noc orgií 
v Nesleské věži, kde jsem hrála 
s vynikajícími herci, Ivanem Troja-
nem, Eliškou Balzerovou, Jaromí-
rem Medunou, v režii Lídy Engelo-
vé. Pak přišla Fidlovačka a role 
dohazovačky Jente v Šumaři na 
střeše.

A co filmy?
Rok 1994, dva Svěráci, oscarový 
film Kolja. Díky tomu jsem začala 
hodně hrát a filmovat a doufám, že 
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zůstanu pro Čechy a Česko Koljo-
vou babičkou. I když někdo dodnes 
neví, jaké mám příjmení :-)

Které role máte raději, divadelní 
nebo filmové?
Samozřejmě že divadelní. 
V divadle dnes můžeš hrát tak, 
a zítra jinak. Ve filmu je to jednou 
dáno a tak to bude navždy. Film 
jsou peníze, divadlo je radost bez 
peněz. 

Co si myslíte, že jste v péči o své 
nohy zanedbala?
Já věděla, že mám ploché nohy 
a nic jsem s tím nedělala, a toho 
dneska lituju. Bolely mě prsty 
a byla jsem líná chodit na pedikúru 
a dokonce jsem začala kulhat. Jako 
každá mladá holka jsem chtěla mít 
menší nohu, kupovala jsem menší 
boty, a to byla velká chyba. Tak teď 
kupuju určitě o jedno číslo větší :-)

Už rok spolu soutěžíme, kdo víc 
zhubl :-). Dvacet kilo – to už 
klouby na noze pocítily, že?
Chybička, 25 kilo :-) Běhám za 
tramvají a nemám žádné potíže, 
chodím do pátého patra, chodím 
do kopce, bez potíží. Chodím s hla-
vou zvednutou kolem obchodů 
s velikostmi XXXL a kupuju velikost 
48, o které jsem nesnila celý život 
:-)

Máte nějakou babskou radu, jak si 
ulevit od bolesti nohou?

Za prvé, používám jednou za měsíc 
pana Fešara na pedikúru :-). 
Za druhé, pana doktora Bartíka na 
cévy a pana docenta Pokorného na 
kolena. Takže tři mužský a to je 
paráda.

Jak vypadá Vaše domácí péče 
o nohy?
Z vaší otázky jsem v háji. Jediné co 
dělám každý den, používám gumo-
vý míček na masírování chodidel, 
což radím všem.
 
Okázalé červené laky nebo raději 
něco decentního? Vůbec, co vy na 
lakování nehtů na nohách?
Chachacha, mně je skoro 73… :-)

O Vás je známo, že co vyděláte, to 
utratíte za cestování po světě. 
Povězte nějakou zajímavou přího-
du z cest.
Mám velká prsa. A je hrozně těžké 
najít podprsenku. Hledám všude 
po světě. V Lisabonu jsem stála na 
jedné  vysoké věži, kam jsem 
dostala svých skoro sto kilo hodně 
těžko, a najednou jsem  uviděla na 
zemi velkými písmeny napsáno 
LILIAN, bylo to moc zajímavé. Sešla 
jsem dolů, tam byla šipka doprava. 
Byl to obchod a s čím myslíte? 
S podprsenkama. Nakonec, prav-
da, to trvalo hodinu a půl, ale po-
prvé za deset let svého cestování 
jsem vyšla ven s podprsenkou. 
Mimochodem, teď s vámi mluvím 
a mám ji na sobě :-)
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Závěrem, co byste popřála našm 
čtenářům?
Aby bylo víc takových Fešáků, 
protože já svému milému panu 
Fešarovi říkám Fešák, protože těch 
20 kilo dolů vím, co znamená. 
A pokaždé, když odcházím z jeho 
Centra péče o nohy a tělo, já 
neodcházím, já lítám :-)

S divadelní a filmovou herečkou 
Lilian Malkinou si povídal

Jaroslav Fešar

Foto z filmu Taková normální 
rodinka (2008)

Zdroj: Falcon 
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Většina z nás, pedikérů, používá 
masážní vanu na nohy pro změkče-
ní kůže, pro relaxaci a masáž. Je to 
super věc, ale pokud je zákazník 
zdravý. V návodu k použití se doz-
víme, že jsou k dispozici 3 stupně 
nastavení - bublinky, vibrace 
a bublinky s vibrací. Někdy vaničky 
i topí. Dále jsou uvedeny technické 
parametry. Ale nikde nám výrobci 
nenapsali, kdy vanu nesmíme 
použít.

Měli bychom si uvědomit, že si 
nesmíme všímat jen nohou, ale 
celého těla, celého člověka. 
Důležité je, abychom si s klientem 
v klidu popovídali o jeho zdravot-
ním stavu, nejen o tom, zda nemá 
cukrovku, ale i o lécích na ředění 
krve, jestli nemá křečové žíly 
a i o tom, zda nejsou kardiaci nebo 
nemají kardiostimulátor. 
Bublinková masáž zvedá malinko 
krevní tlak, vibrační masáž také 
a může i rozházet kardiostimulátor. 
Nositelé tohoto přístroje jsou 
ohroženi silnými magnetickými 
poli, měli by se vyhýbat silnému 
elektrickému napětí, které může 
činnost přístroje poškodit. I mobil-
ní telefon by se měl nosit jinde než 
v náprsní kapse a přikládat k uchu 

na opačné straně než je implanto-
vaný stimulátor. Píši toto záměrně, 
protože pacienti s tímto přístrojem 
by neměli podstupovat ani elektro-
léčbu a podobně. Je to pochopitel-
ně něco jiného než masážní vanič-
ka, ale i tak si na toto dávám 
opravdu pozor, mně samotné 
vibrační masáž trochu rozházela 
srdeční rytmus. Myslím si, že 
u starších klientů bychom měli 
počítat i s variantou, že můžou mít 
problémy se srdcem, a pokud jsou 
u klientů diagnostikovány křečové 
žíly nebo trombóza, měli bychom 
být opravdu obezřetní.

Křečové žíly dolních končetin mo-
hou být povrchové a hluboké a ko-
munikující žíly (perforátory). 
Většina viditelných křečových žil je 
důsledkem nedostatečné funkce 
povrchového  systému a systému 
perforátorů. Na začátku všeho je 
porucha pevnosti žilní stěny, kdy 
vlivem tlaku krve se úseky s osla-
benou stěnou rozšiřují. Tím dochá-
zí k poruše funkce žilních chlopní. 
V rozšířených žilách chlopně nedo-
mykají a nemohou tak plnit funkci 
ventilu bránícího zpětného toku 
krve. Krev se hromadí a zvyšuje tak 
tlak na žilní stěnu a tento stav se 
označuje jako žilní nedostateč-
nost.Varixy můžou být jak dědičné,  
tak vrozené a přispívají k nim 
i hormonální změny, vysoký krevní 

tlak, obezita a dlouhodobé stání. 
Kromě těchto faktorů přispívá 
i zánět.

Záněty žil bývají postiženy zejména 
dolní končetiny. Krev z žil dolních 
končetin je vypuzována směrem 
k srdci pomocí svalové pumpy. 
Dojde-li ke zpomalení krevního 
toku v žilách nebo k přímému poš-
kození žilní stěny nebo se začne 
z nějakého důvodu krev srážet 
v žilách, dochází k zánětu žil. Může 
vzniknout městík, v jehož okolí se 
vytvoří zánět.Tato nemoc se nazý-
vá trombóza hlubokých žil a její 
komplikací může být až plicní 
embolie, což je ucpání části plicní-
ho cévního řečiště krevní sraženi-
nou, kdy postižený cítí bolest na 
hrudi i dýchavičnost. Postižená 
dolní končetina bývá hodně boles-
tivá, tvrdá a oteklá. Někdy bez 
rychlého lékařského zákroku může 
plicní embolie končit i smrtí.

Při léčbě zánětu křečových 
povrchových žil je nejdůležitější 
stáhnout postiženou končetinu 
obinadlem nebo elastickou 
punčochou, pacient musí chodit.
Při trombóze je v prvních dnech 
velmi důležitý klid na lůžku, dále 
mít zdviženou nohu, protože 
umožňuje lepší odtok krve z posti-
žené končetiny. Léčí se léky na 
ředění krve. Proto bychom se měli 
na zdravotní stav svých klientů 
opravdu ptát, jelikož pokud se 
stane, že nějakým způsobem při 
pedikúře klienta řízneme, měli 
bychom vědět, jaké léky užívá 
a jaké má nemoci. Noha sama 
o sobě hodně krvácí a s těmito 
léky by krvácení mohlo být masiv-
nější. Nemluvě o tom, že bychom 
měli o této skutečnosti sepsat 
protokol, kde by mělo být poraně-
ní popsáno, uvést jakou desinfekcí 
a jak bylo místo ošetřeno. Dále by 
tam mělo být napsané, že byl 
klient doporučen na protitetano-
vou injekci (pokud klient neví, kdy 
byl očkován). Protokol by měl být 
vyhotoven ve dvou stejnopisech 
a podepsán námi i klientem. 

Veronika Miclíková
tel.: 732 666 617
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Vaničky v mokré 
pedikúře a možné 
komplikace

Vaničky v mokré 
pedikúře a možné 
komplikace
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SM systém je česká metoda, která 
je již čtvrtstoletí využívána pro pre-
venci, regeneraci i léčbu poruch 
pohybového ústrojí. Jejím autorem 
je MUDr. Richard Smíšek. Ke cviče-
ní se používá elastické lano.  Při 
cvičení SM systému dochází k pro-
tažení a posílení svalů, mobilizaci 
kloubů, ale především stabilizaci 
trupu zapojením spirálně uspo-
řádaných svalových řetězců. 
Svalové řetězce spojují horní 
končetinu s trupem i dolní konče-
tinou. V pokročilejší fázi cvičení jde 
o cvičení rovnováhy se zapojením 
svalového aparátu nohy a nácvik 
správného stereotypu chůze.
 

Podélná klenba je udržována 
kostmi, klouby, vazy a svaly. Ze 
svalů se na podélné klenbě nejvíce 
uplatňují m. tibales, m. flexor 
hallucis longus , m. peroneus 
longus. Na příčné klenbě předev-
ším část m. adduktor pollicis. Tyto 
svaly jsou součástí složitých svalo-
vých řetězců spojujících dolní kon-

Fyziologické souvislosti
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četinu s trupem. Svalové řetězce 
se zapojují oboustranně, tj. od no-
hou do trupu i z trupu do dolních 
končetin.  A právě zde se podiatrie 
setká se SM systémem. SM systém 
aktivuje svalové řetězce z horních 
končetin přes trup do dolních kon-
četin a tak ovlivní nohu, podiatr  
korekcí nohy ovlivní svalové řetěz-
ce ve směru k trupu. Kombinací 
obou možností se zesílí pozitivní 
efekt na stabilizaci trupu.
Obrázky znázorňují průběh jedno-
tlivých svalových spirál zapojených 
během cvičení.
 

- Prevence a regenerace páteře při 
sedavém způsobu zaměstnání, 
jednostranném sportu.
- Bolesti zad vč. výhřezu ploténky, 
skoliózy, bolesti hlavy způsobené 
obtížemi s krční páteří. 
- Onemocnění nosných kloubů vč. 
artrózy kyčelního kloubu
- Onemocnění nohy – plochonoží, 
vbočený palec, valgózní postavení 
nohy, ostruha.

Indikace SM systému

SM systém prakticky
SM systém není náročný na po-
můcky – používáme elastické lano 
a po zvládnutí základů cvičení 
pružnou balanční podložku. 
Optimální je cvičení bez bot. 
Cvičení lze přizpůsobit možnostem 
cvičence – od školních dětí, těhot-
ných žen, seniorů, osob před a po 
operaci páteře a nosných kloubů 
přes kondiční posilování vrcholo-
vých sportovců.

Základní cvičební jednotka preven-
tivního programu obsahuje 12 
cviků. U pacientů jde o jejich vhod-
ný výběr event. modifikaci cviků 
s nutnou korekcí. Cvičit je vhodné 
denně po dobu 10 -15 min a 1x 
týdně 50 min pod dohledem 
instruktora.

Pozitivní efekt cvičení se projevuje 
velmi záhy, často již při první lekci, 
určitě však do 1 měsíce. Zatím 
jsem se nesetkala s případem, kdy 
by bylo nutné cvičení předčasně 
ukončit pro intoleranci, pokud byla 
cvičební sestava přizpůsobena 
možnostem klienta.

Konstantním efektem je „symetri-
zace zatížení těla“ (objektivizujeme 
zkouškou dvou vah, plantoskopem, 
olovnicí). SM systém je jednou 
z možností jak aktivně a velmi 
výrazně zlepšit funkci pohybového 
aparátu.

MUDr. Kateřina Švejdová
rehabilitační lékař

Literatura u autora.

SM kurz I a II (sobotní) lze 
absolvovat i v našem RHB zařízení.
RHB Medicavera s.r.o., Boloňská 
312, Praha 10.
Podrobnosti a termíny kurzů Vám 
sdělíme e-mailem: 
k.svejdova@upcmail.cz

SM   systém v podiatrii
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Mezi pacienty stále koluje mnoho 
rozšířených mýtů, které se týkají 
důvodů vzniku, prevence a také 
ošetřování bércových vředů. Cílem 
textu je tedy podat pravdivý přeh-
led o tomto onemocnění a vyvrátit 
mnohé mýty. Dle dostupných 
údajů onemocněním trpí 0,3 – 1% 
populace produktivního věku, 
avšak ve věkových skupinách nad 
65 roků se jeho výskyt pohybuje 
mezi 4-5%. Bohužel je z hlediska 
výskytu patrná spíše rostoucí 
tendence. 
Bércový vřed je definován jako 
ztráta kožní tkáně, která může za-
sahovat různě hluboko i do pod-
kožních tkání. Nejčastěji se vysky-
tují v dolní třetině bérce v krajině 
kotníku.

U každého vředu je třeba zhodno-
tit velikost, okraje s okolím a spo-
dinu. Nejedná se o dědičné one-
mocnění, ale dědí se některé 
příčiny, které k jejich vzniku vedou. 
Zde je třeba zdůraznit dědičnou 
dispozici k žilním poruchám. K rizi-
kovým faktorům, které mohou 
přispět k manifestaci bércového 
vředu žilního původu, patří opako-
vané záněty žil, dlouhodobé stání 
a sezení, opakovaná těhotenství, 
nadváha a obezita. Ke vzniku bér-
cových vředů přispívá též kouření.

Doba hojení bývá zpravidla dlouhá 
a závisí na konkrétní příčině vzniku 
vředu. Ten může být zapříčiněn 
zevními vlivy (poranění, chemické 
látky, infekce). Daleko častěji je 
však způsoben vnitřními příčinami 
(žilní poruchy, postižení tepen, 
poruchy mízního systému, one-
mocnění metabolismu, onemoc-
nění nervového systému).

Základním předpokladem úspěšné 
léčby bércového vředu je určení 

 

Léčba bércových vředů

Příčiny vzniku bércových vředů

příčiny jeho vzniku. O té může již 
mnoho napovědět zhodnocení 
bércového vředu pohledem. Za 
účelem přesného stanovení se 
však samozřejmě provádí vyšetření 
přístrojové, laboratorní, případně 
vyšetření histopatologické.

Nejoptimálnější varianta je taková, 
když příčina bércového vředu je 
odstranitelná. V těchto případech 
dochází ke zhojené vředu, a pokud 
se pacient aktivně podílí na pre-
venci, lze očekávat příznivou prog-
nózu bez dalšího výskytu obdob-
ných potíží.

U jedinců, kde však nelze příčinu 
nemoci odstranit, nastupuje léčba 
symptomatická, konzervativní - 
užívání léků (venofarmak), které 
pozitivně ovlivňují stav žilního sys-
tému, léčba zevní kompresí s míst-
ním ošetřováním bércového 
vředu. Zde se již prognózy různí, 
u někoho dojde ke zhojení vředu, 
někdy je to o poznání komplikova-
nější.

Velkou roli při hojení bércového 
vředu sehrává místní ošetřování. 
V současné době kromě klasických 
mastí a obkladů farmaceutický 
průmysl nabízí celou řadu pro-
středků k zevní léčbě bércových 
vředů. Úspěšnost léčby se však 
neodvíjí jen od použitého příprav-
ku, ale také od kvality péče, kterou 
sám sobě nemocný věnuje.

Mnohdy zde panuje mylné přes-
vědčení o způsobu ošetřování. 
Pacienti nanášejí na ránu zbytečně 
mnoho masti, která se dostává do 
okolí, kde kůži dráždí nebo způso-
buje další nežádoucí reakce. Množ-
ství masti musí být přiměřené veli-
kosti, hloubce a mokvání. Jinou 
chybou je naopak šetření obvazo-
vým materiálem. Další omyly u ne-
mocných s bércovým vředem sou-

 
Chyby při ošetřování bércových 
vředů

visejí s nedostatečnou hygienou 
postižené končetiny.

Vřed osprchujeme vlažnou vodou 
shora dolů. Okolí vředu osušíme 
měkkým ručníkem. Na vřed se 
přiloží gáza smočená v obklado-
vém roztoku a nechá se působit asi 
20 minut. V případě léčby vředu 
„klasickou" metodou se okolí rány 
ošetří zinkovou pastou nebo zinko-
vým olejem, případně podle potře-
by jiným prostředkem, aby kůže 
v okolí byla chráněna před nežá-
doucím účinkem sekretu z rány 
a mastí, které se na spodinu vředu 
aplikují.
Ošetří se vřed - mast se nanese 
přímo na spodinu vředu nebo se 
vřed překryje nejdříve jedno-
vrstevnou gázou, na kterou se na-
nese mast určená k jeho ošetření.
Přiloží se vícevrstevné čtvercové 
krytí z hydrofilní gázy a provede se 
fixace hydrofilním obinadlem.
U bércového vředu žilního původu 
se navine na postižený bérec 
kompresivní obvaz.
Při použití většiny moderních 
krycích prostředků není většinou 
nutné tato krytí pokrývat hydro-
filní gázou, stačí je fixovat hydrofil-
ním obvazem nebo kompresivním 
obinadlem.

Opakovanému vzniku bércového 
vředu může nemocný předejít 
nošením kompresivních obinadel 
či punčoch. Je také na místě 
vyhýbat se účinkům tepla, pobytu 
na slunci, v saunách apod. Dalším 
preventivním opatřením je dosta-
tečná pohybová aktivita a také 
vyvarování se dlouhodobého stání 
a sezení. 

Michaela Holá
www.zdrave.cz

Odkaz na článek na internetu:
http://zanet.zdrave.cz/jak-

osetrovat-bercove-vredy/

Správné ošetření bércových vředů

 
Prevence bércových vředů

JAK OŠETŘOVAT BÉRCOVÉ VŘEDY
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Ve dnech 18.-19. února 2011 se 
v pražské O2 aréně konal 11. roč-
ník největšího veletrhu kosmetiky, 
kadeřnictví a zdravého životního 
stylu v ČR WORLD OF BEAUTY & 
SPA, kterého se Česká podiatrická 
společnost pravidelně a ráda 
účastní. Šestnáct tisíc návštěvníků 
veletrhu přilákaly nejen dvě stovky 
vystavovatelů z různých  health & 
beauty oborů, ale také bohatý 
doprovodní program.

Veletrh byl intenzivně zaměřen na 
současné trendy v kosmetických 
oborech, pedikérské a podiatrické 
praxi, zkrášlování, modelaci obli-
čeje i  postavy, wellness, relaxaci 
a zdravý životní styl. K vidění byly 
nové metody péče o pleť, nové 
metody v nehtové modeláži, zdo-
bení nehtů, péči o nohy, zahušťo-
vání či prodlužování vlasů, teto-
vání, permanentním make-upu či 
např. opalování, formování obliče-
je i postavy za použití přístrojů, 
obličejových výplní i plastické 
chirurgie.

Kosmetický veletrh
World Of Beauty & Spa
jaro 2011

Česká podiatrická společnost se 
prezentovala nejen svým členům, 
ale i návštěvníkům veletrhu z řad 
příznivců komplexní  péče o nohy, 
takže na stánku bylo stále plno. 
Moje asistentka profesionálně 
poskytovala zájemcům o podiatrii 
informace o společnosti a výho-
dách členství, rozdávala časopisy 
a poskytovala veškerý administra-
tivní servis. Byli jsme potěšeni 
počtem nově zaregistrovaných 
členů.

Sám jsem se na přání organizátorů 
veletrhu zabýval vyhledávaným 
vyšetřováním chodidel a poraden-
ství v oblasti péče o nohy.

V pátek se pod patronací ČPS 
konal vzdělávací seminář DERMA-
TOLOGIE V PODIATRII, který jsem 
po čtyřech letech s radostí zopako-
val. Školení, které bychom mohli 
pracovně nazvat také Dermatolo-
gické minimum podiatra, pod mým 
vedením odpřednášela MUDr. 
Dana Diamantová, se kterou 

úspěšně spolupracuji již několik 
let. Reakce na seminář po jeho 
skončení byly tak kladné a nadše-
né, že jsem se rozhodl tento semi-
nář na základě četných žádostí 
těch, na které se doposud nedo-
stalo, znovu v nejbližší době 
zopakovat.

Účast ČPS na tomto veletrhu byla 
jednoznačně pozitivní a úspěšná. 
Věřím, že se s Vámi opět setkáme 
ve dnech 30.9.-1.10.2011 na 
veletrhu v O2 aréně v Praze. Na 
stánku budeme opět poskytovat 
odborné informace. 

O podiatricko – administrativní 
servis se postará moje asistentka 
a já opět po oba dny nabídnu 
profesionální podiatrické služby 
v oblasti poradenství a vyšetřování 
chodidel. Čeká nás také další 
ročník oblíbené soutěže 
NEJKRÁSNĚJŠÍ NOHY 2011. Těším 
se na setkání s Vámi.

Jaroslav Fešar, DiP. 
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MEZINÁRODNÍ 
PODIATRICKÁ FEDERACE (FIP)

International Federation of 
Podiatrists, Fédération Internatio-
nale des Podologues (FIP), 
Světová federace podiatrů 
- to jsou synonyma pro jedinečné 
světové sdružení podiatrů, které je 
složeno z jednotlivých národních 
společností těchto zemí:  Belgie, 
Kanada, Kypr, Dánsko, Finsko, 
Francie, Německo, Řecko, Hong-
kong, Island, Irsko, Izrael, Itálie, 
Malta, Mexiko, Maroko, Nový 
Zéland, Norsko, Peru, Portugalsko, 
Španělsko, Jihoafrická republika, 
Švédsko, Švýcarsko, Nizozemí, 
Velká Británie a USA.  FIP má i ga-
ranci WHO (Světová zdravotnická 
organizace), vysílá také své odbor-
níky do Bruselu, kde mají za úkol 
koordinovat pozici podiatrů v rám-
ci Evropské unie.

FIP není vůbec společnost lékařů, 
i když lékaři zde mají velké slovo 
např. ve vzdělávání, ale prakticky 
všech možných podiatrických 
a pedikérských profesí. Na rozdíl 
od České republiky, kde podiatrie 
teprve zapouští své kořeny a pedi-
kúra je postavena na úroveň váza-
né živnosti a kde prakticky stačí 
k získání živnostenského listu cca 
180 hodin výuky na akreditova-
ném pracovišti, je v celém světě 
možnost studovat podiatrii jako 
zdravotnický obor po střední škole 

2, 4 nebo i 6 semestrů (např. USA, 
Nový Zéland, Velká Británie). 
V některých zemích existuje studi-
um pedikúry/podologie, které trvá 
řadu měsíců až let (např. Německo, 
Holandsko, Itálie ...). V tom je 
obrovský nepoměr mezi vzděláním 
našeho podiatra / podologa / 
pedikéra a podobného odborníka 
v „západním“ světě, kde má podia-
trie / podologie 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, 
sympozií, postgraduálních seminá-
řů i školení, nejaktivnější z našich 
členů se již mohou pochlubit 
podiatrickým diplomem. I technic-
kým vybavením podiatrických 
a pedikérských pracovišť se mílo-
vými kroky přibližujeme civilizova-
nému světu. ČPS vydává kvalitní 
Podiatrické listy, veškeré informa-
ce o společnosti i školeních jsou 
uvedeny na webových stránkách 
www.podiatrie.cz. Podiatrie u nás 
nachází uplatnění v pedikúře, 
fyzioterapii i v medicíně. Řada 
lékařů i fyzioterapeutů již používá 
ve své každodenní zdravotnické 
praxi podiatrické metody a postu-
py, postupně se zvyšuje prestiž 
oboru odbornými články, přednáš-
kami na lékařských i nelékařských 
akcích i populárními články. Před 
10 lety jsme rozhodli na našem 
prvním zakládajícím sjezdu, že bu-
deme používat anglické pojmeno-
vání oboru – podiatrie a nikoliv 
podologie. Podobně i Světová 
federace byla nejprve „podologic-
ká“ a po odhlasování angličtiny 
jako hlavního jazyka se přejmeno-
vala na „podiatrickou“. To nic ne-
mění na tom, že některé evropské 
země používají termín podologie.

Cílem naší společnosti je co nej-
rychlejší 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 ministerstvo zdra-
votnictví a další státní instituce při 
„legalizaci“ tohoto zcela jasně defi-
novaného a celosvětově  uznáva-
ného oboru i na území České 
republiky, včetně vstupu oboru do 
osnov vysokých škol se zdravotnic-
kou tématikou. FIP také umožňuje 
svým členům vstup do systému 
on-line vzdělávání a k  odborným 
sdělením, která např. zazněla na 
světových kongresech.

18. 10. 2010 na jednání řídící 
a dozorčí rady ČPS v Brně bylo 
jednohlasně rozhodnuto (dr. 
Marek korespondenčně), že ČPS 
učiní všechny potřebné kroky ke 
vstupu do této instituce a realizací 
tohoto kroku pověřila 1. místo-
předsedu ČPS, MUDr. Miroslava 
Havrdu, DiP.

Na posledním světovém podiatric-
kém kongresu v Amsterdamu byla 
zvolena nová prezidentka FIP, 
Janet McInnes z Velké Británie, 
vystřídala kanadského podiatra 
Roberta C. Chelina.

Janet McInnes



Janet začala svoji práci jako chiro-
podička (podle českého názvosloví 
pedikérka) a postupně vystudovala 
vysokou školu podiatrie (University 
of Brighton), kde nyní pracuje jako 
zástupce rektora. 

V Amsterdamu (2010), byl i náš 
zástupce, MUDr. Miroslav Havrda, 
který zde informoval vedení FIP 
o existenci a činnosti České podia-
trické společnosti.
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Na této světové akci bylo akredito-
váno asi 1100 účastníků z více jak 
30 zemí. Každý den byly kromě 
hlavních přednášek i 3 paralelní 
řady workshopů.

Součástí kongresu byla i výstava asi 
50 podiatrických firem. Další svě-
tový kongres FIP se uskuteční ve 
dnech 3. - 5. října 2013 v Římě. 
Hostitelem bude Associazione 
Italiana Podologi.

7. května 2011 se uskuteční ve 
švýcarské Ženevě pravidelné zase-
dání zástupců všech členských 
zemí FIP. Česká republika se možná 
stane jako první postsocialistická 
a „východoevropská“ země členem 
této federace.

Držme si palce!

MUDr. Miroslav Havrda
informace: www.fipnet.org

Vasyli International patří ke světo-
vým podiatrickým lídrům. Firma 
byla založena v roce 1979 v Sydney 
(Austrálie) podiatrem Phillipem 
Vasyli. Phillip začínal jako prote-
tický technik a hledal rychlé, laciné 
a efektivní ortézy pro nohy, se kte-
rými by se daly korigovat různé 
vady dolních končetin. Vynalezl 
vlastní termoplastické materiály, 
které umožňují během pár minut 
spolu s drobnými doplňky korigo-
vat postavení paty, středonoží
a metatarsu. Svými produkty 
poskytl jednoduchý a levný nástroj 
lékařům, fyzioterapeutům i podia-
trům, jsou potřeba pouze nůžky 
a nahřívací pistole.

Dnes je již Vasyli nadnárodní 
firmou s dalšími centry v USA 
a Anglii a několika divizemi. Vasyli 
Medical provádí po celém světě 
výuku podiatrie se zaměřením na 
biomechaniku nohy.

První seminář v České republice proběhne 
v Hradci Králové 17. dubna 2011, produk-
ty Vasyli Medical je možné si prohlédnout 
na MEDsport sympoziu 2011 (11. 6. 2011, 
Hradec Králové), další seminář je napláno-
ván na září 2011. Všichni účastníci semi-
náře obdrží originální podiatrické výukové 
brožury, včetně DVD filmu o noze, biome-
chanice pohybu i práci s ortézami a korek-
čními prvky.

registrace: www.medsport.cz
informace: info@medsport.cz
tel.: 724 310 219

Australská podiatrie 
dobývá Ameriku a Evropu

MEDsport sympozium
11. 6. 2011
Hradec Králové

poslední volná místa
pro členy ČPS!

registrace: www.medsport.cz



Víme si rady 
se zarostlými nehty?
Víme si rady 
se zarostlými nehty?
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Často se zamýšlím nad tím, jak 
dlouho budou naši klienti ještě 
trpět. Jedním z nejdůležitějších 
témat, které s velkou oblibou 
rozebírám se svými studenty na 
každém kurzu a školení, je proble-
matika zarůstání nehtů, neboť 
mne v poslední době tíží množství 
klientů s tímto problémem. Žijeme 
v 21. století a všichni, kdo u mne 
absolvovali rekvalifikační kurz, si 
dobře uvědomí, do jakého období 
v historii řešení problému zarůsta-
jících nehtů patří metody, které 
mnoho odborníků již začátkem 20. 
století označovalo za barbarské.

Když si zarůstání nehtů způsobí 
klient sám na základě nevědo-
mosti, je třeba mu pomoci a zej-
ména jej poučit, aby se podobný 
problém u něj již nevyskytl. Věřte, 
způsobí-li si někdo „nedopatře-
ním“ takovýto defekt, s největší 
pravděpodobností jej poté, co ho 
odborník v oblasti péče o nohy 
erudovaně vyřeší, nezopakuje. 
Z mnoha případů  mohu zmínit 
jednoho mladíka, který mne 
navštívil poté, co na svém nehtu 
u palce úřadoval sám. Když jsem 
stav shlédl, musel jsem konstato-
vat, že onen mladý muž si bez 
jakýchkoli znalostí provedl výkon 
hodný chirurga. Provedl na nehtu 
podélnou resekci části nehtové 
ploténky tak dokonale, že napra-
vovat již nebylo bezmála co. Už do 
telefonu mne prosil o urgentní 

přijetí, neboť tento dvoudenní stav 
byl pro něj tak neúnosný z důvodu 
bolesti, že by jinak byl nucen 
skutečného chirurga navštívit. 
S největší pravděpodobností by 
jeho problém byl na chirurgickém 
oddělení vyřešen ablací nehtové 
ploténky v plném rozsahu. Když 
jsem důkladně stav vyšetřil, objevil 
jsem v postranním nehtovém valu 
to, co si při amatérském ošetření 
způsobí každý druhý klient. 
Odstřihne nehet podélně až do 
míst, kde už pro nesnesitelnou 
bolest toto ukončí nebo část nehtu 
surově utrhne, domnívaje se, že 
bude klid. Opak je ovšem pravdou. 
Trn, který zůstal zapíchnutý 
v měkké tkáni, jsem šetrně odstra-
nil, ovšem verdikt, který jsem mu 
sdělil, jej příliš nepotěšil. Dozvěděl 
se totiž, že se nejspíš budeme 
vídat po dobu asi osmi měsíců. 
To je zhruba doba, než postižená 
část nehtu opět doroste k volnému 
okraji. Uznal, že udělal chybu 

a omlouval se mi, že se jí dopustil 
z neznalosti, a přislíbil spolupráci 
v dalších etapách náprav napácha-
né škody. Znovu zdůrazňuji, nápra-
va může trvat i tak dlouhou dobu, 
přestože způsobit ji klientovi 
netrvalo více než pár vteřin.

Takových případů bych mohl vy-
jmenovat nepočítaně. Nemohu si 
však odpustit výhrady k nesprávné 
či nevhodné úpravě zarůstajících 
nehtů prováděné některými 
pedikéry. Často ode mne mí žáci 
slyší hlášku, že méně je mnohdy 
více. V praxi to znamená, že 
odstraněná, neúměrně velká část 
nehtové ploténky přináší úlevu 
většinou pouze na krátkou dobu. 
Z hlediska dlouhodobého horizon-
tu mohu konstatovat, že mnohdy 
dojde naopak spíše k větším 
komplikacím a výraznému zhoršení 
původního stavu. I když zdánlivě se 
klientovi v onom okamžiku uleví. 
Všichni dobře z vlastních zkuše-
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ností víme, že při těchto hlubokých 
zásazích často dochází k deforma-
cím nehtů během jejich růstu, 
například zatočení nehtů do kor-
noutu nebo trofickým změnám, ke 
změnám v postavení okolních 
kožních valů a o dalších zánětlivých 
komplikacích ani nemluvě. Z toho 
důvodu se na mnoha defektech 
nehtů a okolních tkání nebo lůžka 
z nemalé míry podílejí  bohužel 
i neznalí pedikéři. Vždy je vhodněj-
ší uznat, že si dotyčný s problé-
mem neví rady a raději klienta 
poslat za odborníkem, než hned 
troufale sahat po skalpelu či kleš-
tích. Dozvědět se, že vzniklý „hava-
rijní“ stav nehtu pochází z dílny 
odborníka, jenž má naopak nehty 
udržovat v bezproblémovém stavu, 
je alarmující.

Existuje mnoho metod, jak prob-
lém zarůstajícího nehtu vyřešit. 
I přesto, že mám mezi chirurgy 
mnoho přátel, ne příliš často je 
v této souvislosti žádám o pomoc, 
dá se říci dokonce, že skoro vůbec. 
Před lety, kdy jsem se na řešení 
tohoto problému začal specializo-
vat, jsem přijal oprávněně názor, 
že konzervativní metodou lze 
vyřešit osm až devět případů 
z deseti. Samozřejmě vždy záleží 
na mnoha okolnostech, které s tím 
přímo souvisejí, a také na 
spolupráci v domácím ošetřování.

Mezi nejjednodušší záchovné 
metody patří systematické ošetřo-
vání postižené partie, podkládání 
tamponáží a vkládání pružných 
plastikových trubiček. Doplňkovou 
je pak cílené odtahování postran-
ního kožního valu od nehtu. Tyto 
metody, i když jsou jednoduché, 
dokáží při pečlivé odborné práci 
mnohdy zázraky. Mezi pokročilejší 
způsoby patří rovnání nehtů 
seshora. Za některých okolností 
postačí rovnání plastovými či 
kovovými destičkami. Nejpreciz-
nějšího rovnání však dosáhneme 
s pomocí ortonyxie. Je to technika, 
která má mnoho různých podob. 
Jedná se o princip, který všichni 
dobře známe z ortodoncie, což je 
rovnání zubů. Principiálně jde o to 

samé, jen na nehtech je to tech-
nicky i časově méně náročné. 
Úspěchu se dosáhne však jen 
tehdy, seznámíme-li se velice 
důkladně s touto metodou, jejíž 
principy správně pochopíme. Není 
to tedy jen o tom, že na uvedenou 
dovednost absolvujeme školení. Je 
to především o naší zručnosti, 
šikovnosti a zejména o citu k přes-
nému odhadu výběru správné 
techniky. Jednou z nejoblíbeněj-
ších a současně technicky nejméně 
náročných metod je rovnání 
pomocí rovnátek (jak je s oblibou, 
ovlivněn předešlou profesí, nazý-
vám) Ross Fraser.

Před rokem jsem absolvoval v Mni-
chově několikadenní školení u sku-
tečného odborníka v podologii, 
pana Andrease Greppmayera. 
Musím říci, že individuální školení, 
které se neslo v příjemném přá-
telském duchu, mi dalo hodně a já 
byl rozhodnut, že toto je speciali-
zace, které se chci dále nadstan-
dardně věnovat. Proto mne velmi 
potěšilo pověření tohoto odbor-
níka, abych tyto dovednosti pre-
zentoval i u nás. Protože se jedná 
o mimořádně úspěšnou techniku, 
rozhodli jsme se s panem 
Ondřejem Lechnerem, který 
s panem Greppmayerem obchod-
ně spolupracuje již několik let, 
zorganizovat sérii praktických 
školení. V mém Centru péče 
o nohy a tělo již několik školení 
proběhlo a musím říci, velmi 

úspěšných. V tomto kurzu se 
účastníci samozřejmě naučí nejen 
teoretické znalosti, ale i zábavnou 
formou si prakticky osvojí postup 
krok za krokem, tzn. od přípravy 
nehtu, sejmutí otisku, přípravy 
sádrového modelu, jeho úpravy, 
až po samotné zhotovení rovnátka 
Ross Fraser. Tato dovednost slouží 
nejen k významné pomoci při 
řešení zmiňované problematiky, 
ale také k rozšíření nabízených 
podiatrických služeb a logického 
oddělení se od konkurence. Orto-
nyxie je v zemích FIP nedílnou sou-
částí vzdělávání v oboru podiatrie.

Jste-li přesvědčeni, že i vy chcete 
nabídnout svým klientům více 
a sami zvýšit svoji profesní odbor-
nost, můžete kontaktovat pana 
Lechnera na e-mailové adrese 
lechner@callusan.cz, nebo mne na 
adrese jaroslav.fesar@seznam.cz.            

Jaroslav Fešar, DiP.
prezident ČPS



PODIATRICKÉ listy 01/2011

16       www.podiatrie.cz

„návod pro použití“pro naše vlastní tělo

®Spiraldynamik
Spiraldynamik® - pohybový kon-
cept, který hodnotí držení těla 
a jeho pohybové chování podle 
konstrukčních principů, shodných 
s principy přírody, které jsme 
součástí. Pochopení principů 
Spiraldynamik® nám umožňuje 
hodnocení a učení pohybu. 
Nápravou chybných stereotypů - 
vědomým učením pohybu může-
me předcházet, ale i napravovat 
již vzniklé přetížení v jednotlivých 
částech našeho těla.

Nohy jsou našimi kořeny, které 
nám umožňují kontakt se zemí. 
Jsou naší základnou, která nás 
nese po celý život. Naše nohy mají 
„dar“ velkého cítění a vnímání, 
záhy je však obujeme do bot, a tím 
tuto schopnost postupně ztrácíme. 
A nejen to,  „ochuzujeme“ i cen-
trální nervovou soustavu (CNS) 
o mnoho cenných informací, které 
jim nohy předávají, a které pak 
nemohou zpětně ovlivňovat pohy-
bové chování našich nohou a celé-
ho našeho těla. Všichni dobře 
známe jaké to je chodit „bosky“ 
v mokré trávě nebo po kamínkách. 
Naše tělo se bude v každém z těch-
to případů pohybovat jinak. Nebo 
si to už nepamatujete, protože 
bosi nechodíte? A co děti? Znají 
tento pocit? A chodí někdy bosy?

Lidská noha má geniální anatomic-
kou stavbu. Není kůstky, vazu či 
svalu, který by neměl svoji, i když 
sebemenší, funkci v této „tělesné 
architektuře“, která je podporová-
na konstrukčními principy polarity 
a spirálního stočení - sešroubo-
vání, principem tensegrity, klínu 
a vlny.

Opomineme-li dědičný faktor, kte-
rému je přiznáváno určité procen-
to z různých příčin vzniku deformit 
nohou, kde budeme hledat další 
z příčin? Jsou to doopravdy jen 
„špatné boty“, které jsou uváděny 
jako jeden z dalších faktorů? Nebo 
je to spíše „špatné nošení“ bot? 
Tzn. jak vnímáme a používáme 
svoje nohy, resp. dolní končetiny 
a trup?

Je hallux valgus, neaktivní klenba 
nohy, vbočená pata apod. příčina 
nebo důsledek? Dědičné faktory 
neovlivníme, ale používání nohou 

ano. Hallux  a ostatní „vady“nohou 
jsou často důsledkem nekoordino-
vaného používání nohy - chodidla, 
celé dolní končetiny, ale často 
i chybějícího vzpřímení páteře 
a 3D mobility pánve. Odchylky od 
anatomicky dané osy dolní konče-
tiny se projeví nestabilitou v klou-
bech a svalovou dysbalancí na 
různých úrovních celé končetiny.

Jak vypadá noha - chodidlo z poh-
ledu  konceptu Spiraldynamik®?
Dva póly proti sobě stojící a proti 
sobě trojrozměrně se pohybující. 
Jednosměrné 3D sešroubování 
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paty jako jednoho pólu a přednoží 
jako druhého pólu. Přičemž pata 
stabilizuje a podporuje 3D pohyb 
přednoží. 3D sešroubováním vzni-
ká aktivně jak příčná, tak podélná 
klenba, která je kostěně podpoře-
na anatomickou konstrukcí v obla-
sti tarzálních kostí (klínovitý tvar 
klínových kůstek) a jištěna geni-
álním uspořádáním vazů a svalů 
nohy.

Konstrukční principy se prolínají 
celou osou dolní končetiny. Polari-
tou je také pól hlavice kyčelního 
kloubu a pól příčné klenby. Mezi 
těmito póly jsou spirálně stočené 
dlouhé kosti, kost stehenní stoče-
na zevně s převahou zevních rotá-
torů kyčelních kloubů, bérec se 
stočí do vnitřní rotace. Toto se-
šroubování dlouhých kostí se děje 
v oblasti kolenního kloubu, pouze 
v tomto případě se mohou zkřížit 
zkřížené vazy kolene, a tím dostá-
váme stabilitu do osy dolní konče-

tiny a předpoklad pro stabilitu 
v oblasti chodidla. Toto sešroubo-
vání je anatomicky dané a odchý-
lením vznikají přetížení a dysba-
lance.

Pochopením principů stavby lid-
ského těla se nám otvírá mnoho 
možností pro cílenou pohybovou 
terapii, ale i pro zhodnocení posta-
vení dolní končetiny a její osy, 
která výrazně ovlivňuje zátěž cho-
didla. Korekce postavení chodidla, 
kterou nám umožňuji různé typy 
vložek do bot, jsou námi přijímány 
často pasivně. Bez vědomé aktivity 
v korekci postavení nohy – dolní 
končetiny a často i vyšších etáží 
našeho těla, pak řešíme problema-
tiku jen částečně.

„Nové“ učení vnímání našich vlast-
ních nohou a jejich používání je 
cesta k nápravě toho, co jsme si 
sami nevědomě během svého 
života „vypěstovali“.  Převzít  zod-

povědnost  za své nohy, za své 
tělo, za to jak se hýbeme – resp. 
jak své tělo používáme, je cesta 
k nápravě již vzniklých problémů 
a prevence před vznikem dalších 
přetížení v našem těle.
Tento „návod" nám dává pohybový 
koncept Spiraldynamik®.

Vyvarujme se velkých omylů, kte-
rými může být např. operace 
halluxu, která by byla pouze kos-
metickou záležitostí, ale také typ 
operace, která nebere v úvahu 
zachování funkce nohy. Velkým 
omylem je i nevhodně vedená po-
hybová terapie, která je úzce 
zaměřena na „ohýbání palce“ bez 
pochopení všech anatomických 
souvislostí pohybu dolní končetiny 
- od kyčelního kloubu až k palci.
Velkým omylem je hlavně myslet 
si, že řešení jsou pouze pasivní bez 
naší vlastní aktivity – vnímání no-
hou a bez jejich vědomého použí-
vání.

Je řada odborníků,  řada pohledů 
na problematiku nohou a řada 
řešení…

Lenka Kazmarová, učitel 
Spiraldynamik®

www.spiraldynamik.cz
e-mail: info@spiraldynamik.cz



Zdravé nohy – 
Jak motivovat klienty

Problémy s nohama jsou přede-
vším důsledkem civilizačním. 
Nedostatek pohybu a chůze po 
umělém povrchu způsobují ocha-
bnutí svalů na nohou. Nejen pro již 
poškozené, ale také pro zdravé 
nohy je proto dobrá pravidelná 
gymnastika nohou. Při pohybu se 
zvýší prokrvení a tkáně jsou lépe 
zásobovány kyslíkem. Kromě toho 
se zvýší pohyblivost prstů a celko-
vě se posílí svalstvo nohy. Jako 
pedikér či podiatr sami dobře víte, 
jak důležité je starat se o nohy a 
ošetřovat je tak, aby byl zákazník 
ještě dlouho mobilní.
Naprosto nejvhodnějším prvkem 
je každodenní gymnastika nohou. 
Pokuste se získat své zákazníky pro 
tuto techniku, a to dlouhodobě. 
Pokud vychováte zákazníky k vlast-
ní aktivitě, znamená to, že jste již 
urazili pěkný kus cesty.

Novorozenci mají v prstech výraz-
ný úchopový reflex, a proto s nimi 
lze gymnastiku nohou provozovat 
od narození po celý zbytek života. 
Pokud si noha uchová svou původ-
ní pohyblivost a vytvoří silné sval-
stvo, naprosto se minimalizuje 
riziko zranění, poškození v důsled-
ku špatného držení těla a vad 
chůze. Především ohybače prstů 
nohy na spodní straně chodidla 
poskytují oporu a pružnost nožní 

Začít co nejdřív

klenbě. Bohužel jsou v botách silně 
fixovány, a proto se příliš neposi-
lují. Je proto třeba začít s trénová-
ním nohou opatrně a citlivě a pod-
le potřeb klienta je individuálně 
zvyšovat. Myslete přitom vždy na 
pohyblivost, správné našlapování, 
sílu a vytrvalost a získejte své 
klienty pro cvičení co nejdříve.

Všechna cvičení si předem sami 
vyzkoušejte, abyste je dokázali 
přesvědčivě předvést klientovi. 
Zdůrazněte důležitost mobility. 
Mohlo by to probíhat následovně: 
„Už jste se někdy intenzivně zabý-
val svýma nohama? Je to dokonalá 
souhra kostí, vazů, šlach a svalů, 
které jsou vzájemně sladěny tak, 
že se můžeme pohybovat vzpříme-
ně, ale ještě přitom běhat, skákat, 
hopsat a tančit. Naše nohy jsou 
malé parní stroje, které každoden-
ně nabíhají na nejvyšší výkon. Aby 
mohly takto fungovat, potřebují 
péči. Bylo by proto dobré popře-
mýšlet o cvičení, které by směřo-
valo ke zdravé chůzi, a analyzovat 
svou chůzi. My jsme schopni vám 
poradit, jaká cvičení, případně 
vzory chůze, by pro vás byly nej-
vhodnější.“
 

Cílem veškerých aktivit na téma 
„koncept zdravé chůze“ by mělo 
být posílení povědomí klientů 
o potřebě péče o nohy a současně 
prezentace vašeho vlastního zaří-
zení pro péči o nohy. Vytvořte si 

Nohy jako zázračné dílo...

Vědět o svých nohách

letáky, ve kterých poskytnete 
obecné informace, a rozdávejte je 
svým klientům, aby téma lépe 
pochopili. Přesvědčte je, že v kaž-
dém věku mohou lidé něco udělat 
pro zdraví svých nohou, že mohou 
například:
- co nejčastěji chodit naboso – 
zvláště v přírodě;
- mít radost z příjemných gymna-
stických cvičení;
- pečlivě a svědomitě pečovat 
o své nohy;
- nikdy nenosit boty, ve kterých 
jsou nohy stlačené nebo zdefor-
mované;
- pravidelně navštěvovat pedikúru;
- případně přemýšlet o změně 
způsobu chůze.

Myslete na to, že k vašim paci-
entům patří také rizikové skupiny, 
například lidé s polyartritidou 
nebo syndromem diabetické nohy. 
Zde je gymnastika nohou kontra-
indikována. Pro vlastní bezpečnost 
proto proveďte konzultaci s oše-
třujícím lékařem.

 

„Začít a vytrvat“, tak by mohlo znít 
heslo, s nímž lze právě v mládí – 
tedy u dětí – položit základy zdravé 
chůze.
V ordinaci ortopedie a podologie 
Franz ve Wadgassenu je mobilita 
na prvním místě. V rozhovoru 
s jejím vlastníkem, Martinem 
Franzem, s Ursulou Schneiderovou 
je zřejmé, že zde na to jdou „od 
podlahy“.

Cvičení v praxi
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Koncept zdravé chůze předpokládá, že se předem 
budeme zabývat i problematikou nohou a pokusíme 
se vypátrat, jakými prostředky ji můžeme odborně 
podpořit. Ursula Maria Schneider se zamýšlí nad 
„konceptem zdravé chůze“.
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gymnastiku určenou nemocným 
však odmítám, protože tato noha 
přece není nemocná a protože 
gymnastika pro nemocné se pro-
vádí pouze po určitou dobu – 
maximálně dvakrát týdně. Každo-
denní hrátky jako například zdvi-
hání tužky prsty u nohou nebo 
skládání šátku nohama časově 
omezenou gymnastiku nohou do-
konale nahradí. Také nošení panto-
flí, které mají příliš volně nastave-
né pásky s přezkami, a kdy jsme 
nuceni si botu přidržovat prsty u 
nohou, patří mezi cvičení, která 
posilují svalstvo chodidel a vlastně 
nám nezaberou žádný čas.

Drehpunkt Fuß
Ursula Maria Schneider

Zum Grauen Stein 38
652 01 Wiesbaden

převzato z Der Fuss 9-10/2010

vosti kloubů by se podstatě měla 
stát každodenní součástí našeho 
života. Této důležité části našeho 
těla - noze - bohužel věnujeme 
příliš málo pozornosti a péče. To, 
jak důležité nohy jsou, zjistí řada 
lidí teprve tehdy, když nastanou 
první bolesti. Noha jako původní 
úchopový orgán upadla již téměř 
úplně do zapomenutí.
Když pozorujete, co všechno musí 
se svýma nohama dokázat lidé 
poškození lékem Contergan, pak je 
zahanbující, jak málo pozornosti 
svým nohám věnujeme my ostatní. 
Už jste někdy viděli člověka posti-
ženého Conterganem, aby nosil 
vložky do bot? Ne? Stejně jako já. 
Díky intenzivnímu každodennímu 
cvičení nohou to nepotřebují.
Uchopování prsty u nohou posiluje 
zejména drobné svalstvo nohy 
odpovědné za statiku skeletu. Silné 
svalstvo v kombinaci s nadprůměr-
nou pohyblivostí pomáhá předejít 
velkému množství vad v držení 
nohy a vložky se stávají nepotřeb-
nými.

Jak posuzujete gymnastická cviče-
ní pro nemocné v rámci programu 
pro nalézání a posilování mobi-
lity?
Kdyby děti každý den prováděly 
zábavnou formou gymnastiku no-
hou, výrazně by se snížila pravdě-
podobnost pozdější deformity 
nohou. Provádět za tímto účelem

Pane Franzi, jak podle Vás vypadá 
zdravý vývoj nohou u dětí?
Zdravý vývoj dětské nohy je zákla-
dem bezproblémové chůze během 
celého života. Pro tento vývoj po-
třebuje noha dostatek volného 
prostoru a pohybu. Když začíná 
dítě chodit, je noha (měkké části) 
ještě příliš slabá, aby udržela ske-
let ve správné anatomické poloze. 
Proto se noha snižuje a v lidové 
mluvě se nazývá plochá noha 
(malé děti = plochonožci). Správný 
odborný název zní snížení klenby 
chodidla. Měkké části postupně 
sílí, zejména svalstvo, a dětská 
plochá noha se vzpřímí. Odborné 
knihy hovoří o období mezi 5. a 7. 
rokem života. Neomezený pohyb 
je přitom pro dětskou nohu  nejdů-
ležitějším předpokladem pro to, 
aby se svalstvo dostatečně rozvi-
nulo.
 

Aby se děti dokázaly pohybovat 
dobře a především bezpečně, 
potřebují také vhodnou obuv. Co 
byste zde doporučil?
Pokud se dětské nohy strčí do bot 
příliš brzy, brání to rozvoji nohy. 
Boty by se měly nosit výhradně 
jako ochrana nohou, například aby 
prsty nezakopávaly o ostré před-
měty ležící na zemi a podobně.
„Boty na trénování chůze“ (což 
považuji za chybné označení, pro-
tože každé dítě by se mnohem lé-
pe naučilo chodit bez bot) by také 
měly splňovat určitá kriteria; měly 
by mít například ohebnou podráž-
ku, dostatek místa pro prsty, stabil-
ní ochranu paty a podobně. Vložka 
do bot není vůbec nutná, protože 
omezuje svalstvo při namáhání a 
tím i rozvoji. Vložka v dětské obuvi 
je podle mého názoru pouze 
dobrým obchodním tahem výrob-
ců, protože každá maminka chce 
pro své dítě samozřejmě jen to 
nejlepší.
 

Jaký je Váš názor na gymnastiku 
nohou s ohledem na posilování 
svalstva nebo na zvýšení pohybli-
vosti?
Gymnastika nohou určená k po-
sílení svalstva a ke zvýšení pohybli-

Tipy na jednoduché cviky
Kulaté hrátky - Pod nohy si položte malý míček. Zepředu posunujte míček 
prsty u nohou směrem dozadu. Nezkoušejte jen tak nohama přejíždět přes 
míček. Pokuste se jej aktivně dopravit směrem dozadu. Zezadu pak míček 
posunujte opět dopředu. Několikrát na obou nohou.
Posaďte se na židli a zvedněte nohy ze země. Míček chyťte mezi nohy. Silně 
jej stiskněte bříšky nohou. Teď posunujte míček od bříšek nohou až k patám, 
aniž by vám upadl. Nohy si pak pořádně proklepejte. Sedněte si na podlahu 
a dejte si míček mezi nohy. Silou kutálejte míček sem a tam, aniž by vám při-
tom upadl.

Neohrabanec - Pokuste se „sníst“ pomocí prstů na nohou ručník (pro začá-
tek je lehčí utěrka na nádobí). Neustálým natahováním prstů pomalu vtáhne-
te ručník pod nohy. Pokud se vám to zdá příliš snadné, položte na ručník pár 
tlustých knížek a zkuste to ještě jednou. Při pravidelném cvičení brzy dosá-
hnete výrazných pokroků. Na závěr ručník nohama zvedněte. Pak si protřepte 
nohy a chvilku je masírujte rukama.







V podologii je hygiena rukou nez-
bytná. Nejen pacienti a klienti, ale 
i podologové a pedikéři samotní 
chtějí být chráněni před infekcemi. 
Můžeme vycházet z toho, že až 
80 % všech infekcí se přenáší ruka-
ma. Když to obrátíme, znamená to, 
že téměř osmi z deseti infekcí lze 
zabránit správnou hygienou rukou!

Pro přerušení infekčního řetězce 
však pouhé umytí rukou mýdlem 
nestačí. Dezinfekce rukou je a zů-
stává nejdůležitějším nástrojem 
prevence infekcí. Při umývání 
rukou se sice z pokožky smyjí ne-
čistoty a mikroorganismy, k usmr-
cení původců nemocí však nedoj-
de. Otisk umyté ruky ukazuje, že 
na pokožce zůstává ještě stále dost 
choroboplodných zárodků, které 
mohou vyvolat infekci. Naproti 
tomu dezinfekcí rukou se původci 
nemocí usmrtí, příp. deaktivují. Na 
fotografiích otisků je zřejmé, že 
dezinfekce rukou je mnohem účin-
nější než umývání rukou.

Ruce by měly být dezinfikovány 
především před výměnou obvazů, 

při invazivních opatřeních, kon-
taktu s osobami s rizikem infekce, 
po kontaktu s infekčními pacienty, 
tělesnými tekutinami a kontamino-
vanými předměty a dále po sun-
dání rukavic. Zanedbaná dezinfek-
ce rukou se v lékařství obecně 
považuje za hrubé porušení zásad 
ošetřování a při poškození zdraví 
pacienta může být soudem 
potrestána.
 

Jestliže je tedy dezinfekce rukou 
tak důležitá, proč se na ni tak často 
zapomíná? Za prvé proto, že půso-
bení dezinfekce není přímo pozo-
rovatelné. Původci nemocí jsou 
mikroorganismy, které člověk 
pouhým okem nedokáže zazname-
nat. Pokud se dezinfekce rukou 
zanedbá, žádné zárodky na rukou 
nevidíme. Ani důsledky takového 
zanedbání – přenesení chorobo-
plodných zárodků rukama a z toho 
vzniklé infekční onemocnění – 
nejsou zjevné. Na dezinfekci rukou 
se zapomíná především tam, kde 
nejsou dezinfekční prostředky 
k dispozici na místě, kde by se 

Dobrá dosažitelnost pomáhá

měly používat. Proto by měly být 
dávkovače v praxi umístěny tam, 
kde se tyto prostředky používají 
nejčastěji, například v bezpro-
střední blízkosti lehátka nebo 
u umyvadla. Dezinfekční prostřed-
ky se skutečně používají pouze 
tehdy, když jsou pohodlně v dosa-
hu. Při práci a v ambulanci by měla 
být vždy přítomna láhev dezinfek-
čního prostředku na ruce.

Často bývá důvodem pro zanedbá-
ní dezinfekce rukou zčervenání 
a pálení pokožky. Dochází k němu, 
pokud byla pokožka již předem 
poškozena. V záhybech popraska-
né pokožky se původci nemocí 
usazují mnohem snadněji než na 
hladké, pěstěné pokožce a jsou 
zde také obtížněji zasažitelní 
dezinfekcí. Předpokladem účinné 
dezinfekce rukou je tedy zdravá 
pokožka. Hygienická opatření 
a ochrana pokožky jsou tedy spo-
jené nádoby.

Podle profesního sdružení pracov-
níků ve zdravotnických službách 
a sociální péči patří kožní onemoc-
nění k nejčastějším nemocem 
z povolání. Prvními náznaky jsou 
zpravidla hrubé, suché ruce. 
Později následují kontaktní alergie, 
podráždění pokožky a ekzémy. Jak 
k nim dochází? Příčinou je zpra-
vidla práce ve vlhkém prostředí, 
nošení vodotěsných rukavic, časté 
mytí rukou a nedostatečná péče 
o pokožku. Při práci ve vlhkém 
prostředí je horní ochranná vrstva 
pokožky velice namáhána. Tmelící 
substance mezi buňkami rohové 
pokožky, která obsahuje tuk, se 
vymývá, takže mezi jednotlivými 

 

Ochrana pokožky je nezbytná

Hygiena rukou a ochrana pokožky
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Stejně jako v ostatních oblastech medicíny představuje i v podologii hygiena rukou zásad-
ní, možná dokonce nejdůležitější přínos při ochraně před infekcemi. Vzhledem ke skute-
čnosti, že kožní onemocnění mohou v lékařském povolání často vést dokonce až k pracov-
ní neschopnosti, měla by jít hygiena rukou ruku v ruce s ochranou rukou.

1 Samotné mytí rukou nestačí. 
   Otisk umyté ruky (vlevo) a dezinfikované ruky (vpravo)



buňkami vznikají mezery, pokožka 
se vysušuje a mohou zde pronikat 
škodliviny nebo alergeny. Přiroze-
ná bariéra se pomalu rozkládá.

Pokud nosíme vodotěsné rukavice, 
dochází uvnitř k hromadění vlhko-
sti. Pokožka nabobtná a je zatížena 
jako při práci ve vlhku. Dezinfek-
čním prostředkům jsou často připi-
sovány různé komplikace, napří-
klad svědění, zčervenání nebo 
záněty. To však není spravedlivé, 
protože takové kožní změny vzni-
kají spíše na základě chybných 
zvyklostí při mytí nebo příliš časté-
ho omývání rukou. Rohová vrstva 
se tak odmašťuje a ničí, dochází 
k poškození pokožky. Při dezinfekci 
rukou se sice tuk pokožky uvolňuje 
z vrstvy rohových buněk působe-
ním alkoholických prostředků, ty 
však zůstávají na pokožce, pokud 
nejsou spláchnuty následným my-
tím. Alkoholy samy o sobě nezvy-
šují citlivost, ani nejsou toxické.
Řada lidí si dezinfekční prostředky 
spojuje pouze s ostrými čističi 
ploch, a proto dávají raději před-
nost mytí rukou. Pokud se na takto 
odmaštěnou a předem poško-
zenou pokožku dostane alkohol, 
dochází k jejímu pálení a viditelné-
mu zčervenání. Tyto důsledky se 
pak připisují pouze dezinfekčnímu 
preparátu s obsahem alkoholu. 
Základní pravidlo zní: Zabraňte 
příliš častému mytí rukou. U nevi-
ditelného znečištění stačí hygie-
nická dezinfekce rukou, která 
pokožku zatěžuje výrazně méně.
 

   
Jen v případě znečištění a z este-
tických důvodů by mělo po dezin-
fekci proběhnout také umytí ru-
kou. Doporučuje se také dodržovat 
vždy toto pořadí – tedy nejprve 
dezinfikovat, až poté umývat. 
Zamezí se tak šíření choroboplod-
ných zárodků aerosoly při umývání 
rukou, protože zárodky jsou dea-
ktivovány při předcházející dezin-
fekci rukou.

 

Mytí pokožku více zatěžuje

Nejprve dezinfikovat, pak 
umývat

Šetrný postup

Péče o pokožku – další zásady

Abyste chránili svou pokožku, je 
třeba při její dezinfekci dodržovat 
určitá pravidla. Dezinfikujte vždy 
pouze zcela suché ruce. Na vlhkou 
pokožku může totiž alkohol půso-
bit dráždivě. A pokud máte citlivou 
pokožku, doporučujeme používat 
pokud možno dezinfekční pro-
středky bez přídavku alergizujících 
barviv a parfémujících látek.
I při mytí rukou si můžeme při 
správně zvoleném postupu pokož-
ku chránit. K mytí používejte po-
kud možno studenou vodu. To sice 
může být poměrně nepříjemné, 
pokožka se však tolik neodmašťuje 
jako při používání teplé nebo hor-
ké vody. Mycí prostředek by měl 
být bezalkalický a bez obsahu 
mýdla, měl by vykazovat pH neu-
trální hodnoty, aby zůstal zacho-
ván ochranný kyselý plášť pokožky. 
Po namydlení je třeba prostředek 
důkladně smýt, aby na pokožce 
nezůstaly žádné zbytky. Ty by moh-
ly pokožku poškozovat. Na závěr 
ruce pečlivě vysušte ručníkem na 
jednorázové použití, především 
v oblasti mezi prsty.
 

Ochrana pokožky a péče o ni jsou 
naprosto nepostradatelné během 
práce. Německá vyhláška BGR 
250/TRBA 250 předepisuje, že 
pracovníci v ordinacích musí mít 
k dispozici vhodné prostředky 
ochrany rukou. U rizikových fakto-

rů, jako jsou vlhkost, nošení 
ochranných rukavic a kontakt 
s chemickými prostředky doporu-
čujeme vtírat do čistých, suchých 
rukou několikrát denně preparát 
na ochranu pokožky, případně ve 
formě pěny. Před začátkem práce, 
po umytí rukou, v přestávkách i ve 
volném čase by se měl také použí-
vat promašťující regenerační krém. 
Tak lze předcházet hrubé, suché 
a popraskané pokožce, která je 
předstupněm kožních onemocně-
ní. Zůstane tak zachována přiroze-
ná ochranná funkce a odolnost 
pokožky vůči každodennímu 
zatížení.

Používejte tedy pravidelně pro-
středky na ochranu vašeho zdraví 
a pracovní schopnosti. Vyplatí se 
vám udělat si na to čas! Pro sprá-
vné vetření se doporučuje násle-
dující postup: Malé množství na-
neste na hřbet dlaně. Hřbety obou 
rukou pleťové mléko nebo krém 
rovnoměrně rozetřete. Pečlivě 
ošetřete i prostory mezi prsty, 
kolem nehtů a špičky prstů. Zbytek 
preparátu vmasírujte do pokožky 
pohyby jako při mytí rukou.

Při péči o pacienta, práci ve vlhku 
a při zacházení s čisticími a dezin-

 

Ochranné rukavice
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2 Časté mytí rukou poškozuje pokožku.
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fekčními prostředky, především 
s jejich koncentráty, je naprosto 
nezbytné nosit ochranné rukavice. 
Doporučuje se natahovat rukavice 
jen přes suché ruce a v případě 
potřeby si pod ně brát ještě bavl-
něné rukavice. Ty přijímají pot 
a pokožka zůstává suchá. Rukavice 
noste co nejkratší dobu a cíleně 
a nikdy nepoužívejte pudrované 
latexové rukavice.

Uvedená opatření shrnují plán na 
ochranu rukou a pokožky, který je 
viditelně vyvěšen v umývárnách 
a na pracovištích. Zaměstnanci 
ordinace každoročně absolvují 
poučení o rizicích kožních onemoc-
nění a o ochraně rukou, vždy 
s ohledem na konkrétní pracoviště. 
Do školení jsou zahrnuty provozní 
pokyny (podle § 14 vyhlášky o ne-
bezpečných látkách) a návody 
k použití pro používané výrobky. 
Ty by ostatně měly být v ordinaci 
kdykoli všem přístupné. Tato ško-
lení pro osvěžení znalostí a k pře-
mýšlení o vlastním chování se 
vyplatí. Každý den nemoci, které-
mu se tímto způsobem zabrání, se 
totiž školení bohatě zaplatí.

převzato z Der Fuss 2010
Cornelia Wegemund – marketingová ředitelka

Orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Str. 27, 70806 Kornwestheim

www.orochemie.de
Fotografie: orochemie

3 Pro ochranu pokožky by se měly všechny plochy rukou pravidelně a pečlivě 
   krémovat. Vaši péči potřebují i  prostory mezi prsty, kolem nehtů a špičky 
   prstů.

Přehled akcí ČPS: květen - září 2011
21.5.2011 - 10. výroční sjezd ČPS, Dům techniky, 
Pardubice, www.podiatrie.cz, přihláška je k dispozici 
na www.podiatrie.cz
27.5.2011 - Praktický seminář – nehtová rovnátka, 
Ross Fraser, Praha 4, Centrum péče o nohy a tělo, 
Fešar J., DiP., www.callusan.cz, www.vasenohy.cz
10.6.2011 - Praktický seminář – nehtová protetika, 
Praha 4, Centrum péče o nohy a tělo, Fešar J., DiP., 
www.callusan.cz, www.vasenohy.cz
11.6.2011 - MEDsport sympozium 2011, Nové Adal-
bertinum, Hradec Králové, MUDr. Havrda M., DiP., 
www.medsport.cz
11.-12.6.2011 - Spiraldynamik - noha, Rezidence 
Emmy, Praha 4 – Krč, Fešar J., DiP., Kazmarová L., 
www.spiraldynamik.cz, www.vasenohy.cz

17.-19.6.2011 - 9. relaxační víkend ČPS, Penzion Balloon, 
Horní Věstonice, Fešar J, DiP., www.balloonpenzion.cz
25.6.2011 - Podiatrické minimum - vyšetření na 
podoskopu, MUDr. Havrda M., DiP., Hradec Králové, 
www.medsport.cz
3.9.2011 - Reflexologie ruky, Praha 4, Centrum péče 
o nohy a tělo, Horáková E. M., Fešar J., DiP. 
www.duhovepoznani.com
4.9.2011 - Reflexologie chodidel I. – pohybové systémy 
těla, Praha 4, Centrum péče o nohy a tělo, Horáková E. 
M., Fešar J., DiP., www.duhovepoznani.com
9.-10.9.2011 - Interbeauty Prague podzim, výstaviště 
Praha Holešovice, www.intercharm.cz
30.9.2011 - Diabetologie v podiatrii – vzdělávací 
seminář, O2 aréna, Praha 9, Prof. Doc. Kvapil Milan, 
Fešar J., DiP., www.beautyexpo.cz
30.9.2011 - Soutěž Nejkrásnější nohy 2011
30.9.-1.10.2011 - World Of Beauty & Spa Podzim 2010, 
Veletrh kosmetiky, kadeřnictví, wellness a spa, 
O2 aréna, Praha 9, www.beautyexpo.cz
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POZVÁNKA NA
9. RELAXAČNÍ VÍKEND ČPS

POZVÁNKA NA
9. RELAXAČNÍ VÍKEND ČPS

Ve dnech 17 - 19.6. 2011 organizujeme v pořadí již devátou úspěšnou akci České podiatric-
ké společnosti o.s. „Relaxační víkend“ -  HORNÍ VĚSTONICE

Tentokrát zavítáme do penzionu Balloon v Horních Věstonicích. Máte-li zájem se na akci přihlásit, 
učiňte tak do konce května 2011 e-mailem. Předpokládaná cena je 2900,- Kč. Program v těchto dnech 
připravujeme. Po obdržení předběžné přihlášky Vám  bude zaslána výzva k úhradě poplatku a detailní 
program akce. V sobotu 18.6. proběhne ve večerních hodinách slosování a první cenou tentokrát bude 
atraktivní let balónem.

Adresa hotelu: Penzion Balloon, Horní Věstonice 198, tel.: 725 053 533, www.balloonpenzion.cz
Organizátor akce: ČPS,  Jaroslav Fešar, DiP.,  tel.: 777 255 539,  e-mail: jaroslav.fesar@seznam.cz

Vinařská obec Horní Věstonice se 
rozkládá na severozápadním okraji 
CHKO Pálava asi 10 km severně od 
Mikulova. Obec byla založena krát-
ce před rokem 1312 na tehdejším 
majetku hradu Děvičky. V roce 
1334 získali mikulovské panství 
a hrad Děvičky s veškerým maje-
tkem Lichtenštejnové. Od té doby, 
po více než 500 let, byl osud 
Horních Věstonic s mikulovským 
panstvím úzce spojen. V roce 1769 
byl v obci vystaven a vysvěcen 
kostel sv. Rosalie, který v polovině 

19. století prošel důkladnou rekon-
strukcí. Zajímavá je také budova 
fary z poslední čtvrtiny 18. století, 
kříž u kostela, socha sv. Floriána na 
návsi a boží muka na odbočce do 
Perné při cestě do Mikulova. 
V katastru obce se také nacházejí 
pozůstatky nejméně známého 
a v terénu patrného třetího hradu 
na Pavlovských kopcích - Neuhaus, 
Nového hradu. Ten nechal postavit 
moravský markrabě Jan Jindřich 
v letech 1368-1376 na obranu 
zemské hranice a jako protiváhu 

sousednímu lichtenštejnskému 
majetku. V době husitských válek 
se i on dostal do rukou Lichtenštej-
nů a pravděpodobně byl zničen za 
husitského tažení jižní Moravou 
v r. 1426. V blízkosti obce se na-
cházejí zajímavé přírodní lokality, 
jako je na severu přírodní rezerva-
ce Věstonická nádrž a směrem na 
jihovýchod národní přírodní rezer-
vace Děvín.

Jaroslav Fešar, DiP.
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Smí vůbec podologové ošetřovat 
rány? Ne! Péče o rány náleží léka-
řům. Právě u nohou je však třeba 
vědět, že úzká spolupráce s podo-
logem je zcela nenahraditelná.
Ve většině lékařských praxí se totiž 
ošetřuje jen rána samotná. Rána 
na noze je ohraničené místo. Ale 
co se zbytkem nohy? Pokožka 
a nehty se nesmí zanedbávat, nes-
míme na ně zapomenout. Pro zaji-
štění optimální léčby rány a pro 
prevenci nových poranění by se 
proto měla noha vždy brát jako 
celek.

Primárním cílem moderních obva-
zů je podpora léčení ran. Z hledis-
ka podologa hraje významnou roli 
i tlak na ránu a ochrana před tře-
ním. Za prvé proto, aby se zajistilo 
optimální léčení, za druhé pak, aby 
se zamezilo škodám kvůli nespráv-
ně vybranému obvazu.
Tělo léčí rány prostřednictvím 
fyziologických procesů, toto dění 
pak ovlivňuje fyzická i psychická 

Podpora léčby poranění

kondice pacienta. Vytvořením 
optimálních podmínek je možné 
proces léčení podpořit a urychlit. 
Rána k tomu potřebuje klid, vlh-
kost, kyslík a teplo.
Dnes na trhu existuje velké množ-
ství moderních obvazů na rány. 
Existuje celá řada firem, které na-
bízejí nejrůznější možnosti. 
Moderní obvazy umožňují optimál-
ní vlhkostní poměry, což usnadňu-
je léčbu různých typů poranění. 
Přívod kyslíku je zaručen díky pro-
dyšnosti obvazů. Teplo léčbu ury-
chluje. Jakmile je rána deset minut 
nezakrytá, ochlazuje se a potřebu-
je přibližně osm hodin, než se 
znovu začne hojit.
Klidu dosáhneme omezením pohy-
blivosti, například pomocí odleh-
čovací obuvi, berlí a chodítek nebo 
invalidního vozíku.
 

Existuje celá řada nevhodných 
nebo zastaralých výrobků, jejichž 
používání už patří jen do historie. 
Patří sem potraviny, barviva, enzy-
my, masti, 3% roztok peroxidu vo-
díku, PVP-jód a lokální antibiotika.
Potraviny jako med, cukr, zelné 
listy nebo tvaroh nejsou ani povo-
lená léčiva, ani lékařské výrobky. 
Jejich používání při léčbě ran není 
povoleno a odpovídá skutkové 
podstatě úmyslného ublížení na 
těle.
Ani barviva se již nepoužívají. Za-
barvení téměř znemožňuje posu-
zování stavu rány, barviva působí 
jako činidla a ránu vysušují. Nově 
vytvořené buňky tak mohou opět 
odumřít. Barviva jsou jen slabě 

Zastaralé produkty

baktericidní, obsahují těžké kovy, 
které organismus zatěžují. Jejich 
příkladem jsou metylová violeť, 
genciánová violeť nebo metylová 
zeleň.
Největším problémem při používá-
ní enzymů je jejich krátký poločas 
rozpadu. Jejich účinnost je až na 
malé výjimky jen šest až osm ho-
din. Jejich používání je tak velice 
nákladné, časté výměny obvazů 
narušují proces léčení, do ran se 
mohou dostat choroboplodné 
zárodky a riziko superinfekce se 
tak zvyšuje.
Masti ránu zakrývají a stejně jako 
barviva znemožňují posouzení 
jejího stavu. Kromě toho musí být 
sterilní, aby získaly registraci k lé-
čení. Kvůli opakovanému používání 
je však velice obtížné zajistit steril-
ní odběr masti.
PVP-jód má sice široké spektrum 
účinků, pro ošetřování chronických 
ran se však vůbec nehodí. Zde stojí 
v popředí především dlouhodobý 
vliv jódu na látkovou výměnu štít-
né žlázy a dále alergické reakce. 
Krví, hnisem a exsudátem z rány se 
jód inaktivuje. To silně ohraničuje 
oblast použití, kromě toho se stej-
ně jako u jiných barviv znemožňuje 
posouzení stavu rány kvůli zabar-
vení.
Lokální antibiotika působí jen 
povrchově. Pokud je nutné lékař-
ské ošetření antibiotiky, mělo by 
se toto ošetření provádět systema-
ticky antibiotikem s dobrým pro-
nikáním do tkání určeným pomocí 
antibiogramu spektra chorobo-
plodných zárodků. Kvůli nekrózám 
a povlakům na ranách může lokál-

Jaké jsou možnosti ošetřování ran, jaké indikace 
vyplývají pro různé formy obvázání rány a co to 
znamená pro podology. Odpovědi vám přináší 
podoložka Renate Böxová.

Léčení ran 
z hlediska podologa

Příspěvek z Tabarz
Základem tohoto příspěvku je 
přednáška u příležitosti 5. seminá-
ře o nohou, který se konal 
v Tabarz. O víkendu v květnu 2010 
se na klinice Rennsteig v srdci 
Thüringer Waldu zabýval tématem 
léčení poranění.
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Obklad na ránu

Hydrogely

Hydrovlákna

Algináty

 
Obvaz s aktivním 
uhlím a stříbrem

Hydrokoloidy

Hydropolyme-
rový obvaz

Obklady s mastí 
(obsahující gázu 
a stříbro)

Indikace

- slabě až mírně mokvající rány
- rány, kde hrozí vysychání
- rány ve fázi epitelializace 
  a granulace
- sekundárně léčené rány
- rozmočení nekróz
- popáleniny I° a II°

- silně exsudující akutní nebo 
  chronické rány
- hluboké či rozeklané rány

- mírně až silně mokvající rány: 
  *gelující
- hluboké dutiny, kapsy s po-
  raněním
- chronické rány (infikované 
  i neinfikované)
- píštěle, abscesy, krvácející rány
- sekundární léčba ran u insufi-
  cience stehů a kožních stehů
- popáleniny II° 

- první terapeutické opatření 
  u infikovaných ran 
  (povrchových i hlubokých)
- chronické rány s resistencí 
  na terapii
- bakteriální znečištění, zápach 
  z rány

- čisté povrchové rány s dob-
  rou granulací

- mírně až silně sekreční rány
- granulující rány s intaktní 
  okolní pokožkou

- povrchové kožní léze
- popáleniny II° a III°
- epitelializující chronické rány
- ekzémy
- s obsahem stříbra pro ošetření 
  ran s vysokým zatížením cho-
  roboplodnými zárodky

Kontraindikace

- silně mokvající nebo akutně 
  krvácející rány
- infikované rány
- známá přecitlivělost

- suché rány
- suché nekrózy
- známá přecitlivělost

- suché, nekrotické rány: bez 
  gelování
- strupovaté povlaky
- popáleniny III°
- u silně mokvajících ran mo-
  hou okraje rány macerovat
  * nepokládat s přesahem

- nezakryté kosti, šlachy, 
  svalstvo

- infikované, nekrotické rány 
  se silným fibrinovým povla-
  kem
- exematózní nebo silně mok-
  vající okolí rány
- hluboké rány
- nezakryté kosti, šlachy, sval-
  stvo
 
- suché nekrotické rány
- klinicky infikované rány
- rány s nezakrytými šlachami 
  a kostmi
- známá přecitlivělost na 
  některé složky pěny

- známá přecitlivělost na 
  některé složky

Tabulka 1:
Druhy obvazů a jejich použití

Některé možnosti ošetřování 
poranění
 

Hydrogely
Hydrogely se vyznačují vysokým 
obsahem vody mezi 60 až 90 pro-
centy. Díky tomu jsou hydrogely 

ně nanášené antibiotikum jen stěží 
dosáhnout dostatečného účinku. 
Existuje zde riziko tvorby 
rezistence.

Zdravá pokožka vytváří udržováním 
fyziologické hodnoty pH přiroze-
nou bariéru proti choroboplodným 
zárodkům. Tento plášť z kyselin 
a tuků zajišťuje pružnost zdravé 
pokožky. Pokud je tato bariéra po-
rušená, mohou se zde usadit pato-
genní zárodky. Ty brání léčbě ran 
a vytváří tak novou živnou půdu 
pro infekce. Protože se nedostateč-
nou péčí o pokožku její odolnost 
snižuje, je tak omezeno i léčení 
ran. Pro ránu a její okolí jsou 
z tohoto důvodu nutná profyla-
ktická opatření, která směřují k to-
mu, aby ohrožená intaktní pokožka 
zůstala i nadále intaktní. Zde může 
podolog aktivně spolupracovat, 
když pacientovi vysvětlí zásady 
potřebné péče o pokožku a dopo-
ručí mu vhodné prostředky.

Správné skladování materiálů a po-
můcek a používání sterilních mate-
riálů v přímém kontaktu s ránou – 
to jsou předpoklady pro správné 
ošetřování ran, a to nejen na noze. 
Obklady nesmí být skladovány 
v nesterilním prostředí a načatá 
balení se již nesmí znovu požívat. 
Zacházení s materiály by se mělo 
řídit údaji z přiloženého letáku. 
Řada obvazů by se například ne-
měla zastřihávat na správný roz-
měr.

Obvazy na rány a obvazový mate-
riál by se měly vybírat vždy indivi-
duálně, při zohlednění následují-
cích kriterií:
- aktuální stádium léčení rány;
- množství exsudátu;
- výskyt infekce;
- průběh léčby (příp. výměna typu 
  obvazu);
- zdravotně-ekonomické aspekty 
  (časová náročnost, materiál).

Ochrana pokožky

Zacházení s materiály

Výběr obvazu



obzvláště vhodné pro udržení 
vlhkosti slabě secernujících ran. 
Jsou schopné předávat vlhkost 
a změkčovat tak strupy a povlaky 
a podporovat tak autolytické 
čištění ran.

Hydrovlákna
Jejich hlavní součástí je natrium-
karboxymetylcelulóza. U obvazů 
s hydrovlákny se vlákno zpracuje 
na řasnaté, měkké, rounu podob-
né  obklady a tampony. Ty se su-
ché nanášejí na ránu, rychle sají 
vlhkost a přeměňují se přitom 
v gel. Gel má stabilní tvar a lze jej 
odstranit v jednom kuse. Gel 
vzniká pouze v oblasti vlhké rány. 
Okraje rány a její okolí zůstávají 
suché. Hydrovlákna pohlcují 
sekret z rány a zbytky buněk, tato 
kapalina se pevně zachytává 
v gelu. Obklady mají velikou sací 
a ukládací kapacitu. Vzniká zde 
ideální vlhké klima.

Algináty
Zpracovávají se převážně kal-
ciumalginátová vlákna, která se 
získávají z mořských řas. Sušené 
kalciumalginátové vlákno nasává 
exsudát obsahující natrium a mě-
ní se v gel. Pevně uzavírá přijaté 
bakterie zbytky buněk a podpo-
ruje tak čištění rány. Vzniká ide-
ální vlhké prostředí. Podporuje 
tvorbu granulace a zastavuje 
krvácení.

Obvaz s aktivním uhlím a stříb-
rem
Jedná se o obklad na rány s aktiv-
ním uhlím impregnovaným stříb-
rem a ochranným rounem z po-
lyamidu. Váže mikroorganismy, 
které znečišťují ránu. Impregnace 
stříbrem působí antimikrobiálně, 
snižuje se tak tvorba chorobo-
plodných zárodků a předchází se 
infek-cím. Protože Actisorb sou-
časně neutralizuje zápach z rány, 
zvyšuje se kvalita života pacientů 
a uživatelů.
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Hydrokoloidy
Hydrokoloidní obvazy obsahují 
silně bobtnající částice, většinou 
z karboxymetylcelulózy, pektinu, 
gumy karaja nebo želatiny. Částice 
jsou zakryty polyuretanovou fólií. 
Toto zakrytí je vodotěsné a chrání 
ránu před pronikajícími chorobo-
plodnými zárodky. Klima rány pod-
poruje prokrvování a urychluje 
epitelializaci. Po pojetí exsudátu 
nabobtná hmota nad oblastí rány 
a vytvoří vlhký, vazký gel, který již 
nemá žádnou přilnavost. Vzniklý 
gel se spláchne při výměně 
obvazu.

Hydropolymerový obvaz
Polyuretanové obklady z měkké 
pěny jsou obvazy na rány, které 
zachycují exsudát, aniž by přitom 
měnily svou velikost či tvar. 
Skládají se ze dvou složek. Pórovitá 
pěna nasává pomocí kapilární síly 
jako houba velké množství kapali-
ny. Polopropustná polyuretanová 
fólie je vodoodpuzující, chrání 
před pronikáním choroboplodných 
zárodků a odvádí přebytečnou 
kapalinu ven.
  
Obklady s mastí obsahující gázu 
a stříbro
Obklady s mastí se používají pro 
atraumatickou výměnu obvazů, 
protože zde nedochází ke slepení 
obvazu se spodinou rány. Masťová 
gáza obsahující stříbro má anti-
bakteriální vlastnosti. Gáza udržuje 
v ráně vlhké klima. Masťové gázy 
lze kombinovat s hydrogely.

Pokud nedochází ke zlepšení a cíl 
terapie se zdá být nedosažitelný, 
může přicházet v úvahu celá řada 
příčin. Léčení rány může ovlivňovat 
mnoho faktorů, například léčiva 
jako cytostatika nebo kortizon. 
Protože proces léčení zhoršuje 
také hyperglykemie, může optima-
lizace krevního cukru pozitivně 
ovlivnit i léčení rány. Nedostatečná 
výživa, nedostatek tekutin a různá 
další onemocnění se stejně jako 
psychický stav, kouření, alkohol 

Když nedojde ke zlepšení

a podchlazení negativně podepisu-
jí na léčebných procesech našeho 
těla. Při poranění nohou by se také 
měla věnovat zvýšená pozornost 
vhodné obuvi. Touto cestou je 
možné dosáhnout jejího odlehčení 
i ochrany před tlakem a třením. 
Bez těchto ochranných opatření by 
bylo léčení rány nemožné. Pokud 
se rána neléčí, je nutné pamatovat 
na široké spektrum možností, pro-
tože možné je všechno, dokonce 
i manipulace pacientem samot-
ným.

Pacienti přicházejí k podologické-
mu ošetření. Když je obvaz příliš 
volný nebo sesmeknutý, je třeba 
jej obnovit. Ráda pak pomohu.
Když se mne pacienti zeptají, co si 
myslím o jejich ošetření, případně 
o typu obvazu, ráda jim poradím 
a pomohu. Ukazuje se tak přece, 
že jsou s mu prací spokojeni a mé-
ho úsudku si váží. To mě žene 
vpřed: neustálým vzděláváním chci 
zůstat vždy na aktuálním stupni 
poznání, chci sbírat zkušenosti 
a poskytovat pacientům co nejlep-
ší pocit.

Renate Box
Klinik am Rennsteig Mediclin 

GmbH
Zimmerbergstrasse 34

998 91 Tabarz
Převzato z Der Fuss 11-12/2010

Proč se zajímám o léčení ran?

Faktory ovlivňující léčení ran
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- Krevní cukr
- Věk
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Kneippování
nebo Vítkův chodník?

V předcházejícím čísle Podiatric-
kých listů byl příspěvek o kneippo-
vání, který končil informací, že celý 
projekt byl přihlášen do soutěže 
„Nejlepší nápad desetiletí“, vyhlá-
šené Karlovarským krajem. Z osmi 
projektů ve své kategorii obsadil 
druhé místo a podle obdržených 
49 bodů z možných 60 je vidět, že 
komisi zaujal. Tento článek na 
předcházející volně navazuje.

V Německu má kneippování svou 
historii. Kneipp Bund existuje již 
řadu let a jejími členy je i školka 
Sonnenschein v Klingenthalu, 
která se o tuto metodu zajímá již 
od roku 1999. A dvě školky v zá-
padních Čechách, které mají vazby 
na SRN, do svého programu 
kneippování již zařadily. O školce 
Barvička z Kraslic jsem psala minu-
le, nyní bych vám chtěla představit 
školku Karla Čapka z Habartova.

Asi před třemi lety pořádala obec 
Habartov návštěvu města Legen-
feld, a mezi účastníky byl mimo 
jiné i kolektiv zaměstnanců školky. 

Ti zde uviděli program kneippová-
ní, který se jim velmi zalíbil a nad-
chl je natolik, že jej ve své školce 
začali ihned uskutečňovat. Již po 
půl roce zavedení kneippování  
klesla nemocnost dětí víc jak o 50 
procent. A to je dost přesvědčivý 
argument, proč v této činnosti dále 
pokračovat. Ale já bych chtěla nad-
šení pro kneippování u této školky 
ukázat i vám. Když jsem poprvé 
hovořila s paní ředitelkou Dvořáko-
vou, divila se, na co se chci vůbec 
přijet podívat. Pro ni, její kolegyně 
i děti je kneippování ta nejjedno-
dušší  věc na světě a není si jistá, 
zda nebudu návštěvou u nich 
zklamaná.
  
Nebyla jsem zklamaná, ale nadše-
ná. Jak jsem psala v prvním článku 
o kneippování: “To jednoduché 
bývá nejúčinnější.“ A v této souvi-
slosti bych vám ráda představila 
kneippování v MŠ Karla Čapka  
v Habartově.

Celému kolektivu se totiž podařilo 
překonat obtíže největší, a to jsou 

názory rodičů. Vybírám jen tak 
namátkou: Nepřináší tato metoda 
nějaká zdravotní rizika? 
Neohrožuje zdravý vývoj mého 
dítěte? Nemůže mi děcko nastyd-
nout? Proč by po chodníčku mělo 
moje dítě vůbec chodit? Není to 
zase nějaký výmysl? A proč se to 
zkouší na našich dětech? Nikdy 
jsem o něčem podobném neslyšel. 
Takto reagovalo mnoho rodičů 
v Kraslicích a paní ředitelku stálo 
hodně úsilí rodičům tuto metodu 
vysvětlit a dokázat, že má dobré 
účinky na zdraví jejich dětí.

Pokud chcete kneippování u ma-
lých dětí provozovat, měli byste se 
seznámit se všemi pravidly, která 
k této metodě patří. I když skoro 
ve všech lázních v Čechách na 
kneippování narazíte, společnost 
Kneipp-Bund v Německu má k dět-
skému kneippování propracovaný 
celý systém. (O tomto tématu snad 
příště.) Můžete si vybrat, buď pro-
vádíte koupel předloktí nebo no-
hou, obě metody v jeden den se 
nedělají. Podle ročního období 
upravíte teplotu vody, počet knei-
pování za týden, apod. 

V Habartově tedy mají ráno po 
příchodu do školky např. koupání 
předloktí. Převléknou se, jdou do 
třídy, kde je na stolku umístěn asi 
padesátilitrový dřez, ve kterém je 
odražená voda. Děti si obejmou 
předloktí, které namočí do vody, 
a při odříkávání básničky si koupou 
ruce. „Dávám ruce, ručičky do 
studené vodičky…“

Poté si předloktí setřou rukama, 
zakrouží jimi, ruce jim postupně 
oschnou a děti se věnují dopoled-
nímu programu. 

Projekt: Návrat ke zdraví
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Když volí metodu kneippování  no-
hou, po nějaké aktivitě, kdy mají 
zahřáté končetiny, se zují, sundají 
kalhoty a na zemi v místnosti 
s linem mají připravený vyšší 
umělohmotný, asi sedmdesáti-
litrový kontejner. Stoupnou si do 
něj a opět odříkávají: „Šlapu, šlapu 
vodičku…“ Vystoupí z vody, stáh-
nou si rukama z nožiček přebyteč-
nou vodu, dosuší do ručníku, oble-
čou se a před obědem se ještě 
pohybují, aby nohy zahřály. Je za-
jímavé, že dříve se chodilo  kneip-
povat po obědě, ale zjistilo se, že 
studená voda a plná bříška a klid 
na lůžku nejsou tak vhodná.  
Tento program na rozdíl od ven-
kovní varianty je přístupný celoroč-
ně. V létě využívají trávníku, kde 
děti chodí bosé.  Jak vidíte, kneip-
pování nemusí být nutně umístěno 
venku, vstupní kapitál i provoz jsou 
omezeny na minimum, což v dneš-
ní době uvítá každá školka.

Když program v obou školkách 
začal, vyřešil se souhlas rodičů 
a nastal první okamžik pro děti, 
obě paní ředitelky s personálem 
se shodly, že do ničeho děti nenu-
tily. Někteří rodiče si nepřáli, aby 
jejich dítě tuto metodu provozo-
valo, ale postupem času se kneip-
pování účastní téměř každé dítě.
 

Ale co podnikat s dětmi, které se 
vrátí po nemoci, nebo se pro zdra-
votní obtíže kneippování nemohou 
účastnit?  
Jedním z dnešních palčivých prob-
lémů u dětí a mládeže je nejen 
nízká obranyschopnost organizmu, 
ale také špatná motorika, děti se 
nedokáží postavit nebo lehnout 
rovně. Letos v zimě jsem na ČT 2 
viděla dokument, který nesl název 
„Zrušíme tělocvik“. Zoufalí učitelé, 
kteří jsou kolikrát třetinoví proti 
postavě žáka, který si při obyčej-

Vítkův chodník

ném výmyku spíš narazí hlavu, než 
zvedne svou váhu. A trenéři, kteří 
nemají z čeho vybírat budoucí 
sportovce. Naprostý nezájem 
o jakoukoliv tělesnou aktivitu. 
A my, národ milující fotbal a ho-
kej? Při náboru na fotbal se dřív 
hlásilo přes 100 chlapců, dnes jich 
prý přijde 12 a z toho 3 umí kop-
nout do míče. Tak co s tím? Co 
dělat více pro zdravý vývoj dítěte? 
A zde se začalo pracovat na vnitřní 
variantě.

V lednu jsem se zúčastnila seminá-
ře o spirální dynamice a po jeho 
ukončení jsem věděla, že jsem na 
správné cestě. Ve Švýcarsku se 
podařilo dostat program jednodu-
chých cvičení na správné postavení 
těla do škol. Já zatím pracuji na 
tom dostat tento program u nás 
alespoň do školek. Vytvořit tako-
vou variantu, aby si ji mohla dovo-
lit každá školka či jedinec domů.

Základní varianta vychází z jedno-
duché masáže reflexních zón cho-
didel, rovnováhy, posílení lýtkové-
ho svalu a svalů plosky. Děti prove-
de po chodníčku pohádková posta-
va skřítka Vítka a jsou pro ně při-
praveny verše pro jednotlivé 
úkony. Vítkův chodník připomíná 
překážkovou dráhu, která se dá 
jednoduše složit a uložit např. 
v rohu místnosti. Tato varianta již 
funguje od února ve školce Barvič-
ka v Kraslicích a dětem to jde čím 
dál tím lépe. Děti po chodníčku 
udělají i několik koleček, tak je to 
baví. Samozřejmě nejdřív to zvlád-
ly děti v předškolním věku. A paní 
učitelky zjistily, že se mají také co 
učit. Opět zde nikoho do ničeho 
nenutí, důležité je, že se všichni 
účastní s nadšením. Tento pro-
gram by měl dětem pomocí pří-
rodního materiálu, který je zde 
použit, připomenout, aby se vrá-
tily k pobytu v přírodě a co nejčas-
těji chodily bosé v přirozeném 
prostředí venku.  Aby si nenásil-
ným hravým způsobem uvědomily, 
co vše jejich tělo může dokázat. Na 
tuto základní variantu navazují 

patnáctiminutové cvičební bloky, 
které připravuje fyzioterapeut. Ke 
kneippování obdrží MŠ Barvička 
v polovině dubna 2011 certifikát 
od německých kolegů, což bude 
příležitost vyměnit si zkušenosti 
a plánovat další zajímavé projekty.

Nikdo z nás asi nemiluje nejrůzněj-
ší nařízení, přirozenější je začít 
dobrovolně. Bude tedy záležet jen 
na personálu školek, jestli a jaký 
program si pro svoje svěřence 
vyberou.

V nabídce bude i domácí varianta 
Vítkova chodníku, která je menší, 
ale může ji používat i dospělý. Celý 
program by měl být k dispozici již 
na podzim tohoto roku. Ideální 
varianta by byla, pokud by se 
v programu prevence zdraví slou-
čilo kneippování i Vítkův chodník 
s cvičebními bloky.

Ať už se vám zamlouvá kneippová-
ní nebo Vítkův chodník a uvažujete 
o jejich realizaci, mějte na paměti: 
jedna z nejdůležitějších věcí, o kte-
ré bychom se měli ve svém životě 
starat, je dobré zdraví.

Ivana Kamencová
Tel: 728 069 005



Pro zdraví
NOHOU

Komplexní péče o nohy

Na nohou stojíme a chodíme 
celý den

V tomto článku bych vás ráda sez-
námila s kompletní péčí o nohy. 
Poradím vám, jak se věnovat pre-
venci, jak léčit různá onemocnění 
a jak o nohy pravidelně pečovat.

Naše nohy vykonávají velmi nároč-
nou práci, protože na nich trávíme 
až 80 % denního času, průměrný 
člověk udělá denně 9 -10 tisíc kro-
ků. Dolní končetiny mají poskyto-
vat tělu dokonalou stabilitu. Lidské 
chodidlo je uzpůsobeno tak, aby 
jeho přední tři pětiny sloužily 
k pohybu a zadní dvě pětiny nesly 
váhu těla, jen samotné paty nosí 
polovinu naší váhy. Čtvrtina všech 
našich kostí patří k nohám. Dolní 
končetina obsahuje 28 kostí, 114 
vazů, 20 svalů a skládá se ze složité 
sítě cév, šlach a nervů. 
Nejspodnější část nohou nese vá-
hu celého těla, umožňuje chůzi, 
běh, udržuje rovnováhu, zmírňuje 
otřesy a nárazy, což chrání klouby 
a důležité vnitřní orgány.Různými 
potížemi a vadami nohou trpí více 
než 70 % populace, jde například 
o pokřivené prsty, ploché nohy, 
otlaky, kuří oka, mykózy na neh-
tech a kůži, zarostlé či deformova-
né nehty, sníženou klenbu chodi-
del, vbočené palce, kladívkové 

nebo drápovité prsty, oslabené 
svaly nebo poruchy žilního a lym-
fatického systému (křečové žíly), 
záněty kloubů, problémy s plo-
ténkami a artrózu.

 

Zdraví a také krása nohou se dá 
velmi ovlivnit kvalitní stravou, dos-
tatečným pitným režimem, bylin-
kami, cvičením, masážemi, dobře 
padnoucí obuví, pedikúrou.Hlavní 
součást našeho jídelníčku by měly 
tvořit celozrnné cereálie, naklíčená 
semena, ovoce, zelenina, luštěni-
ny, neloupaná rýže, ořechy, mořské 
řasy. Důležitý je také správný výběr 
obuvi. Kvalitní boty musí nohám 
umožňovat bezpečnou a pohodl-
nou chůzi na různých typech teré-
nu, chrání nohy před nepřízní po-
časí a špínou. Většina žen si potrpí 
na nejnovější módní trendy bot 
s úzkými špičkami a vysokými pod-
patky, ale málokterá z nich si uvě-
domuje zdravotní důsledky. Těsná 
bota překáží volnému proudění 
krve a výživných látek a celkově 
znesnadňuje dýchání kůže. 
Ve špičaté botě dochází k vybočení 
malíčku i palce, mezi prsty a na 
hřbetní straně nohy se začnou tvo-
řit otlaky a kuří oka. Vysoké pod-
patky posouvají těžiště těla na hla-
vičky nártních kostí, což způsobuje 
ploché nohy a zkřivení prstů. Navíc 

Péče a zdravá strava

lýtkové svaly se křečovitě stahují 
a Achillova šlacha velmi trpí. Obuv 
bychom měli vybírat opravdu vel-
mi uvážlivě, nikdy nenosme nepo-
hodlné boty. Vzdálenost od konce 
prstů k vnitřní hraně obuvi má být 
asi sedm až třináct milimetrů. 
Raději si kupme boty o půl čísla 
větší a dejme si do nich speciální 
vložku, než abychom se trápili 
v těsné obuvi.  Na sport si pořiďme 
speciální obuv, která je lehká, 
pružná a dobře prodyšná. Na tu-
ristiku jsou zase nutné boty posky-
tující nohám potřebnou oporu 
a stabilitu. Jinou obuv  bychom 
měli používat na cestu do práce 
a jinou na pracovišti nebo doma.
 

- Nohy si po koupeli natíráme 
citrónovou šťávou.
- Jako rychlá vzpruha slouží i kou-
pel nohou v silném černém čaji.
- Dopřejme si koupel v soli z Mrt-
vého moře (viz. Pocení nohou)
- Na umyté nohy si navlékneme 
ponožky, do nichž jsme vložili 
nastrouhanou salátovou okurku, 
přes ně ještě přetáhneme další 
suché ponožky a vše necháme 
působit alespoň dvě hodiny, nejlé-
pe však přes noc.

Jak na unavené nohy

Nohy nám by nám měly sloužit celý život, proto o ně musíme 
pečovat. Tentokrát nabízíme řadu přírodních receptů, které 
nám mohou pomoci nejen při bolestech nohou, ale i při křečo-
vých žilách, artritidě, artróze, dně, mykóze, kuřím oku a dalších  
nepříjemnostech. Poradíme vám  i přírodní kosmetiku, protože 
nohy chceme mít nejen zdravé, ale také krásné.
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Cvičení při unavených nohách
Sedneme si na židli, nohy dáme od 
sebe tak, abychom mohli proti so-
bě tlačit kolenními klouby. Zvedne-
me zevní strany nohou a po dobu 
tří minut setrváme v této pozici, 
pak uvolníme a ještě desetkrát cvik 
opakujeme.
 
Koupel pro namáhané a napuchlé 
nohy
Potřebujeme: jednu hrst mátových 
lístků, jednu hrst heřmánkových 
květů, jednu hrst levandule. 
Postup: Bylinky přelijeme třemi 
litry vroucí vody a necháme 25 
minut louhovat. Pak přecedíme, 
nalijeme do kbelíku a koupeme 
nohy 15 minut.

- Jednou až dvakrát denně prová-
díme koupel nohou v soli z Mrt-
vého moře. Připravíme si ji tak, že 
hrst soli přelijeme třemi litry 
vroucí vody a necháme ji úplně 
rozpustit. Pak si do ní na 15 minut 
namočíme obě nohy.
- Dvakrát týdně provádíme koupel 
nohou, kterou si namícháme z jed-
né hrsti dubové kůry, hrsti tymiánu 
a hrsti šalvěje. Bylinky zalijeme 
třemi litry vody a vše necháme 25 
minut louhovat. Po uplynutí této 
doby přecedíme a můžeme použít. 
Koupel by měla trvat 15 minut.
Nohy si můžeme potírat dubovým 
extraktem.
- Po dobu dvou měsíců popíjíme 
denně 2 dl šalvějového čaje.
- Snažíme se chodit co nejvíce 
bosi.
- Každý den si měníme ponožky, 
které by měly být z bavlny.
 
Octová koupel proti pocení
Tento druh koupele zklidňuje nohy 
a pomáhá odstranit jejich nadměr-
né pocení a zápach. Připravíme si ji 
tak, že tři lžíce jablečného octa 
a lžíci citrónové šťávy smícháme 
se třemi litry horké vody. Nohy 
namáčíme po dobu 20 minut.
 
Voňavá koupel proti pocení
K její přípravě potřebujeme 3 litry 

Pocení nohou

horké vody, 3 lžíce smetany, do níž 
přidáme po 3 kapkách éterického 
oleje z levandule, šalvěje, tymiánu. 
Koupel by měla trvat 15 minut.

Častou příčinou křečí v lýtkách 
bývá nedostatek hořčíku, vápníku 
a vitamínu E. Proto je nutné tyto 
látky neustále doplňovat. Proti 
křečím si můžeme také pomoci 
cvičením. Zhruba 50 – 60 centi-
metrů od stěny položíme silnou 
knihu, jednou nohou si na ni stou-
pneme a druhou nohu necháme 
na zemi. Pomalu se předkláníme 
a rukama tlačíme proti stěně do té 
doby, než ucítíme pořádný tah 
v lýtku. Po minutě povolíme 
a vystřídáme nohy. Tento cvik pro-
vádíme 5x na každou stranu.Velmi 
dobré zkušenosti mám i s násle-
dujícím zábalem. Na jeho přípravu 
potřebujeme 2 lžíce olivového ole-
je, do něhož přidáme 4 kapky éte-
rického oleje z bazalky a 4 kapky 
silice z majoránky. Hotovou směs 
si kápneme do dlaní, namasíruje-
me s ní lýtka, pak nohy zabalíme 
do potravinářské fólie, do ručníku 
a necháme 2 hodiny působit.
 

Ploché pokleslé nohy jsou velkým 
problémem, protože negativně 
ovlivňují všechny zóny pohybové-
ho systému, především páteře. Při 
jejich napravování je nutné každo-
denní cvičení:
- Chůze bosky po oblázcích nebo 
speciálních ortopedických podlož-
kách s výstupky.
- Cvičení: roztahování prstů, krou-
žení chodidly, snažit si obléknout 
ponožky pouze nohama, zvedání 
různých předmětů (tužka, dřevěná 
kostka či malý váleček) pouze 
pomocí prstů u nohou.
- Plochým nohám rovněž prospívají 
pravidelné masáže klenby.

Za těmito problémy může být nad-
měrná námaha, nadváha, ale 
i prosté opotřebování, které se 
občas projevuje ztuhlostí. Situace 
se zlepší redukcí váhy, přidáním 
pohybu (plavání, jóga) a ozdrave-
ním jídelníčku. Při bolestivosti si 

 

Křeče v lýtkách

Ploché nohy

 
Bolesti nohou a kloubů

můžeme pomoci prohřívacími 
prostředky, jako jsou zábaly s éte-
rickými oleji ze skořice, jalovce, 
cypřiše, rozmarýnu. Připravíme si 
ho tak, že 8 kapek silice nebo 
směsi silic smícháme se 4 lžícemi 
rostlinného oleje a naneseme na 
bolavé místo, vše zabalíme fólií a 
necháme 2 hodiny působit.

Rozmarýnovo - levandulový olej
Tento olej je vynikající na ošetřo-
vání bolavých svalů, kloubů a kon-
četin, ale i jen tak k masážím. 
Připravíme si ho tak, že rozmarýn 
a levanduli nasekáme nadrobno 
a vložíme do poloviny sklenice se 
širokým hrdlem, zalijeme olivovým 
olejem (bylinky musí být dostateč-
ně ponořené). Pak vložíme do vod-
ní lázně, kde je tři hodiny ohřívá-
me, ale nevaříme, občas promí-
cháme. Odstavíme, necháme ještě 
tři hodiny louhovat, potom scedí-
me, bylinky pořádně vymačkáme 
a olej uložíme na chladné místo. 
Při bolesti nohou si můžeme po-
moci také cvičením, tzv. prstovým 
stojem. Postavíme se rozkročmo 
a následně se pomalu zvedáme na 
prstech, nejvýše jak to jen jde. 
Snažíme se vydržet alespoň 30 
vteřin a pak pomalinku klesáme 
dolů. Tento cvik opakujeme 10x.

Žíly mají za úkol odvádět krev 
z dolních končetin směrem k srdci. 
K tomu účelu existují chlopně, 
které brání zpětnému toku krve. 
Když však oslabená stěna žíly po-
volí a její průměr se následně roz-
šíří, chlopně přestanou doléhat 
a nestačí zpětnému toku zabránit. 
Krev pak svojí vlastní vahou zdržu-
je rychlý návrat k srdci. Na žilních 
stěnách se začnou vytvářet  vý-
klenky, v nichž se začne krev měst-
nat a už se nezúčastní oběhu. 
Výsledkem je to, že nahromaděná 
krev nemá dostatek kyslíku, a tak 
začne docházet ke komplikacím, 
zánětům, zduření i bércovým vře-
dům. Na vzniku varixů se podílejí 
i další vlivy - nedostatek pohybu, 
sedavé zaměstnání, těhotenství, 
dlouhodobé stání či sezení, obe-
zita, špatné stravovací návyky, kou-
ření, užívání hormonálních pří-

Křečové žíly
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pravků. Postižení si pak kromě 
estetického problému stěžují na 
otoky, pocity těžkých unavených 
nohou, pálení, svědění, štípání 
nebo velkou citlivost až bolesti-
vost. Z pohledu alternativní medi-
cíny jsou křečové žíly nemocí krve-
tvorby, tedy látkové výměny, a pří-
činou jejich vzniku je především 
nesprávná výživa. Na energetické 
rovině jde o stagnaci energie v dol-
ní polovině těla. Je zde narušeno 
rovnoměrné proudění a energie již 
nemá schopnost vracet se zpět 
s dostatečnou silou. Postižení se 
obvykle v duševní rovině cítí přetě-
žováni, unaveni, špatně se rozho-
dují, setrvávají v nepříjemných 
situacích, trpí nedostatkem vnitřní 
pružnosti a schopnosti nechat věci 
volně plynout. Z pohledu tradiční 
čínské medicíny jsou křečové žíly 
důsledkem nerovnováhy ve slezi-
ně, která je orgánem elementu 
země. Náchylnost ke křečovým 
žilám souvisí s řídkou vazivovou 
tkání. Slezina společně s játry 
a srdcem odpovídá za elasticitu 
cévních stěn, dodává jim z potravy 
přeměněné živiny. Při špatné výži-
vě, v níž převládá nadbytek masa, 
přepálených tuků, kravského mlé-
ka a cukru, však již těžko mohou 
plnit svoji správnou funkci. Cévní 
stěny křehnou, ochabují, vznikají 
modřiny a křečové žíly. Když jsme 
se podívali na tento problém z více 
směrů přírodní medicíny, dochá-
zíme téměř ke stejnému výsledku. 
Velmi oceňuji, že alternativní me-

dicína bere lidské tělo vždy jako 
celek a zabývá se jeho vzájemným 
propojením se všemi orgány a je-
jich dráhami, ne tedy pouze léčbou 
jednoho neduhu, jako je tomu 
u medicíny klasické. Při potížích 
s křečovými žilami se velmi dopo-
ručují lymfatické masáže, kdy 
vlastně touto technikou odčerpá-
me přebytek lymfy, rozproudíme 
krevní oběh a ihned pocítíme znač-
nou úlevu. Metoda je to sice velmi 
účinná, ale neřeší přímo příčiny, 
spíše pomáhá přechodně odstranit 
příznaky. Velké úspěchy slaví thaj-
ské masáže. Působí mnohem hlou-
běji, zpevňují vazivo, uvolňují klou-
by a s nimi i obrovské množství 
uvězněné energie. Je to hlavně 
energetická masáž, která harmo-
nizuje všechny dráhy a doplňuje 
chybějící energii právě dolním kon-
četinám. Východní medicína nohy 
považuje za energetickou řeku 
našeho těla, určující, jak budeme 
prospívat. Celá masáž je propojena 
meditací, která působí očistně i na 
duši. Oba tyto postupy přinášejí 
vynikající výsledky.

Aromamasáže aktivují krevní 
oběh
Vhodným éterickými oleji na tyto 
stavy je cypřiš, který nejen regulu-
je, oživuje krevní oběh a tonizuje 
žíly, ale svými vibracemi nás pod-
něcuje k životním změnám a roz-
hodnosti. Také citron zlepšuje 
cirkulaci krve, elasticitu cév, roz-
ptyluje chaos a zmatek a mírní 

starosti slezinového a zemského 
charakteru. Dále se k masážím 
hodí jalovec, rozmarýn, šalvěj - 
působí do hloubky, povzbuzují 
lymfu, osvěžují a regenerují pokož-
ku. Můžeme použít i levanduli, 
protože tiší bolestivost, únavu 
a celkově zklidňuje. K vytvoření 
účinné masážní směsi musíme 
vždy použít stoprocentně přírodní 
éterické oleje, které smícháme 
s panenskými rostlinnými oleji, 
nejlépe olivovým, dýňovým, 
mandlovým, sezamovým, olejem 
z lístkových oříšků nebo lněným. 
Do dvou lžic oleje nakapeme tři až 
čtyři kapky éterického oleje. Velmi 
dobré zkušenosti v léčbě křečo-
vých žil mám i s kombinací těchto 
pěti olejů dohromady: cypřiš, pe-
largónie, máta, levandule, grape-
fruit. Do dvou lžic dýňového oleje 
kápnu od každého po dvou kap-
kách, dobře promíchám a můžeme 
masírovat vždy směrem od kotníků 
k srdci. Nohy by se po této masáži 
měly zabalit do potravinářské fólie 
(zabrání se tak rychlému vyprchání 
éterických olejů a účinek je inten-
zivnější), potom je přikrýt dekou 
a 20 minut vleže relaxovat.
Při vysokém tlaku, epilepsii a těho-
tenství nahradíme intenzivní aro-
mamasáže častým podkládáním 
nohou do zvýšené polohy a jem-
ným vtíráním levandulového oleje 
do postižených míst. Během masá-
že i zábalu by nohy měly být ve 
vodorovné nebo mírně zvýšené 
poloze. Takto i bez zábalu bychom 
měli odpočívat i během dne, jak-
mile se naskytne vhodná příleži-
tost. Kvalitu žilního systému pod-
poruje rutin, jehož významným 
zdrojem je pohanka. Celkový proti-
zánětlivý účinek vykazují omega-3 
mastné kyseliny obsažené v rybím, 
olivovém, ale také pupalkovém či 
lněném oleji. Při skladbě jídelníčku 
bychom měli vždy pamatovat na 
potraviny stimulující tvorbu pros-
taglandinů, to znamená protizá-
nětlivých látek přirozeně produko-
vaných lidským organismem. 
Jedná se o ryby, zeleninu, různá 
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semínka a oříšky nebo hotové vyli-
sované oleje z nich. Jako potravi-
nový doplněk by v našem jídelníč-
ku určitě neměl chybět dýňový, 
lněný a mandlový olej. Užíváme 
střídavě obden po jedné čajové 
lžičce od každého. Produkci této 
aktivní substance naopak brzdí 
červené maso, bílý cukr, přepálené 
tuky, kravské mléko a výrobky 
z něj. Riziko zánětu znásobuje nad-
měrná přítomnost tzv. volných 
radikálů, ty jsou neutralizovány 
pomocí antioxidantů jako jsou 
vitaminy E, A a C nebo látky obsa-
žené v kvalitním zeleném čaji. 
Výborným přírodním zdrojem 
těchto vitaminů je rakytník řešetlá-
kový, užíváme ho ve formě čaje, 
šťávy či sirupu. Ale i obyčejný čes-
nek a cibule jsou výraznými proti-
zánětlivými bojovníky. Lidová me-
dicína je doporučuje nejen konzu-
movat, ale využívat i formou 
zábalů či obkladů.

Doplňující léčba křečových žil
Léčbu křečových žil můžeme 
doplnit bylinkami, velmi se mi 
osvědčily tyto dvě směsi:
- jeden díl řebříčku, jeden díl slézu 
a jeden díl listů pampelišky
- jeden díl majoránky, jeden díl 
bazalky a jeden díl máty peprné – 
nepijeme tři hodiny před 
spánkem!
Vybranou směs dobře promíchá-
me a jednu polévkou lžíci bylinek 
přelijeme půl litrem vroucí vody 
a necháme pět minut louhovat, 
pak scedíme a nalijeme do ter-
mosky. Pijeme po doušcích během 
celého dne.Další velmi léčivou 
bylinkou je hluchavka bílá. Připra-
víme si ji stejně jako předchozí 
směs a pijeme 3x  denně šálek. 
Obklady pro bolestivá místa si mů-
žeme připravit z listů hlávkového 
zelí. Čerstvé listy zelí zbavíme 
středního tvrdého řapíku, váleč-
kem je mírně pomačkáme a přilo-
žíme ve dvou až třech vrstvách na 
žíly a ovážeme. Obklad necháme 
účinkovat nejméně čtyři až pět 
hodin. Stejně si můžeme aplikovat 

i obklad z kokošky pastuší tobolky, 
který účinkuje již za jednu hodinu. 
Z osvědčených, volně prodejných 
homeopatických léků na léčbu či 
zmírnění problémů s křečovými 
žilami bych uvedla alespoň tyto: 
při bolestech zvyšujících se fyzic-
kou námahou a při sklonu k tvorbě 
podlitin je výborná Arnica monta-
na 9CH – užíváme dvakrát denně 
pět granulek. Při zimomřivosti, 
bolestivosti a tvorbě podlitin je 
účinný Hamamelis 9CH – užíváme 
dvakrát denně pět granulek. Při 
pocitech štípání a bodání pomůže 
Aesculus 9CH – užíváme dvakrát 
denně pět granulek. Při léčbě ho-
meopatickými preparáty musíme 
vynechat kávu, čokoládu, zubní 
pasty, žvýkačky či bonbóny s pří-
davkem mentolu nebo máty. 
Výrazně totiž snižují účinky těchto 
přírodních léků.Dále je třeba dbát 
na volné oblečení a vhodnou po-
hodlnou obuv s podpatky do tří 
centimetrů a hlavně nenosit po-
nožky s gumičkou. Za dobré pova-
žuji nošení kompresivních pun-
čoch, jsou k dostání v lékárnách. 
Velmi účinné jsou studené sprchy, 
koupání v moři a chůze naboso 
v písku a po oblázcích, dále reduk-
ce váhy a dostatečná pohybovat 
aktivita, vhodný je běh, rychlá 
chůze, cyklistika, plavání, jóga, 
kalanetika, pilates. Velmi nevhod-
né je stání či přešlapování na místě 
a stoupání na špičky. Při sezení či 
ležení se doporučuje mít nohy 
vždy výše než tělo. I postel by měla 
mít část v nohách zvednutou, aby 
krev a lymfa mohly lépe z nohou 
odtékat. Výborným pomocníkem 
je pravidelné „šlapání vody“. To 
provádíme pravidelně denně ve 
vaně naplněné do poloviny, ale 
nikdy déle než 3 minuty. Vhodný je 
i následující cvik: položíme se na 
záda a nohy zdvihneme do výše, 
pak je ohneme v kolenou a 10x 
zahmitáme, pak následuje minu-
tový odpočinek a cvik znovu opa-
kujeme až 7x za sebou.
 

Jestliže naše nohy napadne plíseň, 
je nutná vnitřní i zevní léčba. Vnitř-
ně po dobu osmi týdnů užíváme 3x 
denně 20 kapek tinktury z grape-

Mykóza nohou a nehtů

fruitového semene nebo lichoře-
řišnice, což je silné přírodní anti-
biotikum. Zevně si denně po dobu 8 
týdnů připravujeme koupel s octem 
(na 4 litry vody 2 dl octa) 
a koupel ze soli z Mrtvého moře (na 
4 litry vody 1 hrst soli). Jednotlivé 
koupele by měly trvat 15 minut, 
chodidla pak důkladně osušíme. 
Ručníky i  ponožky denně 
vyměňujeme a před praním je na 
4 hodiny namočíme do neředěné-
ho octa. Boty si 2x  týdně vymývá-
me octem, nohy si 2x denně natí-
ráme neředěným čajovníkovým 
olejem (tea tree), opět po dobu 
osmi týdnů.
 

- Postiženou nohu si denně namá-
číme do koupele ze soli z Mrtvého 
moře (viz Pocení nohou).
- Dvakrát denně si místo natřeme 
citrónovou šťávou nebo kapkou 
éterického oleje z citrónu.
- Po dobu 10 dnů si na spaní přilo-
žíme na kuří oko plátek cibule 
a zavážeme. Tento přírodní pro-
středek necháme působit až do 
rána.

- Nehty si stříháme pouze upro-
střed. Lepší variantou je jejich 
zabroušení pilníkem.
- Na noc si přikládáme na nehty 
olejové obklady.
- Mezi ostrý okraj nehtu a měkkou 
kůži, do níž se nehet zařezává, vsu-
neme pinzetou kousek bavlněné 
gázy.
- Nohy si koupeme v přesličkovém 
odvaru.
- Snažíme se chodit co nejvíce bosi.

Jestliže chceme zmírnit příznaky 
artritidy, musíme si vyčistit a posí-lit 
ledviny. Nejúčinnějším prostřed-
kem, který se mi již mnohokrát 
osvědčil, je ledvinová směs ing. 
Jiřího Janči, která se skládá z 3 dílů 
celíku zlatobýlu, 1 dílu přesličky 
rolní, 1 dílu truskavce (rdesno pta-
čí), 1 dílu vrbice bílé (rdesno bleš-
ník). Tato směs se popíjí 3x denně 
šálek po dobu osmi týdnů. Denně je 
nutné připravit čerstvý čaj a ani 

Kuří oko

 
Zarůstání nehtů

 
Artritida – zánětlivé 
onemocnění kloubů
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jeden den nevynechat! Při této 
kúře je dobré rovněž omezit sole-
né a kořeněné pokrmy a vypít kro-
mě čaje 2,5 litru čisté pramenité 
vody. Na ledviny rovněž blahodár-
ně působí sedací koupele s přídav-
kem éterického oleje z jalovce. 
Připravíme si ji tak, že 4 lžíce sme-
tany či rostlinného oleje smícháme 
se 6 kapkami jalovcové silice a při-
lijeme do horké vody ve vaně. Tato 
koupel by měla trvat 15 minut 
a provádíme ji 10x po sobě.

- Pokud se léčíme na artritidu, mů-
žeme léčbu podpořit tím, že pře-
jdeme na veganskou stravu.
- Snažíme se ze stravy vyloučit 
brambory, rajčata, zelené papriky.
- Příznaky revmatismu pomáhá 
odstranit i jablečná dieta. Po dobu 
3-5 dnů konzumujeme pouze jabl-
ka (můžeme jich sníst tolik, kolik 
chceme) a 2,5 litru čisté neperlivé 
vody.
- Každý týden bychom si měli udě-
lat odlehčený jablečný den.
- Nemocné klouby si třikrát denně 
natíráme kvalitním jablečným 
octem.
- Popíjíme čaj z vrbové či topolové 
kůry.
- Dalším látkou tlumícím bolesti 
a záněty je bromelain, který je 
obsažen v ananasu.

Masážní tinktura
Čerstvé květy jírovce (kaštanu) 
nasekáme najemno, nasypeme do 
skleněné lahve se širokým hrdlem 
a zalijeme až po okraj šedesáti-
procentním lihem či jiným kvalit-
ním destilátem. Bylinka musí být 
úplně ponořená, láhev dobře 
uzavřeme a necháme tři týdny na 

teplém místě louhovat. Dvakrát 
denně řádně protřepeme. Po uply-
nutí této doby tinkturu dobře pře-
cedíme a můžeme aplikovat na 
bolavé klouby, revmatismus, dnu či 
namožené svaly. Artrózu, degene-
rativní zánět kloubů, léčíme stej-
ným způsobem jako artritidu.
 

Pokud chceme zmírnit příznaky 
revmatismu, musíme začít u vyčiš-
tění a posílení ledvin. I v tomto pří-
padě je nejúčinnějším prostřed-
kem již zmíněná speciální ledvino-
vá směs ing. Jiřího Janči:  3 díly 
celíku zlatobýlu, 1 díl přesličky rol-
ní, 1 díl truskavce (rdesno ptačí), 1 
díl vrbice bílé (rdesno blešník), 
pijeme pravidelně 3x denně šálek 
po dobu osmi týdnů, čaj musí být 
denně čerstvý. Při této kúře je 
dobré rovněž omezit solené a ko-
řeněné pokrmy a vypít kromě čaje 
2,5 litru čisté pramenité vody den-
ně. Na ledviny rovněž blahodárně 
působí sedací koupele s přídavkem 
éterického oleje z jalovce. 
Připravíme si ji tak, že 4 lžíce sme-
tany či rostlinného oleje smícháme 
se 6 kapkami jalovcové silice a při-
lijeme do horké vody ve vaně. Tato 
koupel by měla trvat 15 minut 
a provádíme si ji 10x po sobě.

- Při tomto onemocnění je rovněž 
nutná úprava stravy, nejlépe ve-
ganská.
- Snažíme se ze stravy vyloučit 
brambory, rajčata, zelené papriky. 
- Příznaky revmatismu pomáhá 
odstranit i jablečná dieta. Po dobu 
3-5 dnů konzumujeme pouze jabl-
ka v libovolném množství a  2,5 
litru čisté neperlivé vody.

Revmatismus

- Každý týden bychom si měli udě-
lat odlehčený jablečný den.
- Výborným antirevmatikem je 
kořenová zelenina, která by se 
měla stát denní součástí jídelníčku. 
- Můžeme jí popíjet i odšťavněnou, 
nejlépe v bio kvalitě.
- Postižené místa třikrát denně 
otíráme jablečným octem.
- Dvakrát týdně si dopřejeme léči-
vou koupel nebo zábal s přísadou 
léčivé rašeliny.
- Kloubům uleví i pravidelné popí-
jení přesličkového čaje. Připravíme 
si ho tak, že  polévkovou lžíci bylin-
ky přelijeme 3 dl vroucí vody 
a necháme 15 minut louhovat. Pak 
scedíme a popíjíme po doušcích.
- Dalším látkou tlumící bolesti 
a záněty je bromelain, který je 
obsažen v ananasu.

Mazání na bolavé klouby
Potřebujeme: 4 lžíce čerstvě 
nastrouhaného kořene křenu, 4 
lžíce tvarohu
Postup: Ingredience smícháme 
a pastu naneseme na bolavá místa 
přibližně v půlcentimetrové vrstvě, 
přikryjeme potravinářskou fólií 
a necháme 10 minut působit, pak 
dobře umyjeme. 

Křenové mazání
Od bolavých kloubů a svalů si mů-
žeme pomoci touto tinkturou. Na 
její přípravu potřebujeme 6 roze-
třených stroužků česneku, 7 lžic 
tlučeného kmínu, 2 lžíce nastrou-
haného křenu a 1,5 litru vody, ½ 
litru 60% lihu. Česnek, kmín, křen 
a vodu smícháme a vaříme půl 
hodiny. Pak necháme vychladnout, 
přecedíme a nakonec smícháme 
s lihem. Touto tinkturou několikrát 
denně potíráme postižená místa.
Paprikové mazání
Tento přípravek si vyrobíme tak, že 
2 polévkové lžíce pálivé mleté pap-
riky přelijeme 0,5 litrem pálenky 
a necháme 14 dní v teple louho-
vat. Nesmíme zapomenout denně 
protřepávat. Po uplynutí této doby 
přecedíme, nalijeme do sklenice 
a můžeme začít aplikovat na bola-
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vá místa.Zcela originální, ale velmi 
účinné je nošení čtyř suchých plo-
dů u sebe proti bolestem kloubů. 
Jsou účinné do doby, než úplně 
ztratí svůj lesk. U starších dlouho-
doběji nemocných zase pomáhá 
obložení postele suchými kaštany, 
samozřejmě vně spací polohy. Tato 
praktika se ale nehodí pro mladší 
aktivní muže, protože je ověřeno, 
že po dvou až třech týdnech nastá-
vá téměř úplný pokles sexuální 
aktivity. Nejspíš to souvisí s obsa-
hem testosteronu v plodech.

Bolavé svaly zklidníme například 
tinkturou z kostivalu lékařského 
nebo arniky prhy. Připravíme si ji 
tak, že 1 hrst drogy přelijeme 0,5 
litrem 60% lihu nebo francovky 
a necháme 14 dní na teplém místě 
louhovat. Nesmíme zapomenout 
denně protřepávat. Po uplynutí 
této doby přecedíme, nalijeme do 
sklenice a můžeme zevně apliko-
vat. Tato tinktura je vhodnou sou-
částí domácí lékárničky, ale použí-
vá se pouze zevně! Extrakt nanese-
me na postižené místo, jemně 
vmasírujeme, ovážeme potravinář-
skou fólii, ručníkem a necháme 2 
hodiny působit. Bolavá místa si 
také můžeme obložit lístky devět-
silu lékařského. Lístky před použi-
tím  pořádně naklepeme.

- Ke zmírnění této choroby může 
přispět veganská strava.
- Snažíme se ze stravy vyloučit 
brambory, rajčata, zelené papriky.
- Příznaky revmatismu pomáhá 
odstranit i jablečná dieta. Po dobu 
3-5 dnů konzumujeme pouze jabl-
ka v libovolném množství a 2,5 
litru čisté neperlivé vody.
- Každý týden bychom si měli udě-
lat odlehčený jablečný den.
- Při bolestivých záchvatech dny si 
přikládáme na postižená místa 
uvařené, rozdrcené brambory. Mů-
žeme si pomoci i s bahenními či 
rašelinovými obklady.

Namožené bolestivé svaly

Dna

Čajová směs proti dně
I dna se přisuzuje dysfunkci ledvin, 
proto je velmi vhodné ledviny pro-
čistit a posílit. I zde je nejlepším 
bylinným prostředkem speciální 
ledvinová směs ing. Jiřího Janči (viz 
výše).Také v případě dny je dobré 
omezit solené a kořeněné pokrmy 
a vypít kromě čaje 2,5 litru čisté 
pramenité vody. Na ledviny rovněž 
blahodárně působí sedací koupele 
s přídavkem éterického oleje z ja-
lovce. Připravíme si ji tak, že 4 lžíce 
smetany či rostlinného oleje smí-
cháme se 6 kapkami jalovcové sili-
ce a přilijeme do horké vody ve va-
ně. Tato koupel by měla trvat 15 
min. a provádíme si ji 10x po sobě.

Masážní tinktura proti bolestem
Jednu hrst mladých výhonků smr-
ku a hrst výhonků borovice zalije-
me 1,5 litrem 60% lihu nebo jiné 
pálenky a necháme 14 dní na tep-
lém místě louhovat. Musíme skle-
nici denně protřepávat. Pak přece-
díme a extrakt používáme k oše-
třování bolavých míst.

Problémy s koleny bývají spojová-
ny se špatnou funkcí ledvin. Proto 
musíme začít právě u těchto orgá-
nů. I v tomto případě za nejúčin-
nější prostředek považuji speciální 
ledvinovou směs ing. Jiřího Janči, 
popíjet 3x denně šálek po dobu 8 
týdnů. Je nutné dodržet pravidel-
nost, nevynechat ani den a mít čaj 
denně čerstvý, dále také omezit 
solené a kořeněné pokrmy a vypít 
kromě čaje 2,5 litru čisté prame-
nité vody. Na ledviny rovněž blaho-
dárně působí už zmíněná sedací 
koupel s přídavkem éterického ole-
je z jalovce (4 lžíce smetany či ros-
tlinného oleje smícháme se 6 kap-
kami jalovcové silice a přilijeme do 
horké vody ve vaně, koupel by 
měla trvat 15 minut, provádíme ji 
10x po sobě).
Cvičení pro zpevnění kolenních 
kloubů
Postavíme se rozkročmo, chodidla 
máme paralelně, dlaně si opřeme 
o kolena. Koleny se snažíme prová-
dět kruhy tak, že v začátku kruhu 
jdeme do podřepu a na konci kru-
hu se vracíme do výchozí pozice. 

Kolena

Tento cvik provádíme 10x na kaž-
dou stranu.

Obklad na bolestivá kolena
Uvaříme brambory ve slupce, pak 
je rozmačkáme a přidáme k nim 
poloviční poměr čerstvě naklepa-
ného kořene a listů kostivalu. Obě 
přísady promícháme a rozložíme 
na plátno, pokapeme ještě ex-
traktem z kostivalu či arniky, přilo-
žíme na bolavé místo, ovážeme 
potravinářskou fólií, ručníkem 
a necháme několik hodin, nejlépe 
však přes noc působit.

Cvičení nohou
Cvičení představuje vynikající způ-
sob, jak si protáhnout šlachy, svaly, 
uvolnit celkové napětí a křeče, ale 
je i prevencí proti vzniku deforma-
cí nohou. Cvičení se musí provádět 
pravidelně a správně. Zkuste třeba 
tyto jednoduché, ale velmi účinné 
cviky:
- Chůze bosky po nerovném či na-
kloněném terénu, balanční cvičení 
na jedné noze.
- Chůze bosky po písku, kamínkách 
nebo speciálních ortopedických 
podložkách s výstupky.
- Cvičení: roztahování prstů, krou-
žení chodidly, oblékat si ponožky 
pouze nohama, uchopování růz-
ných předmětů pouze prsty u no-
hou.
- Dalšími cviky se provádí zatížení 
nohou vestoje. Jsou to například 
chůze na špičkách, poskakování na 
jedné noze.
- Rovněž chůze prospívá postavě, 
zlepšuje náladu i kondici, zapojuje 
každý sval, ale   je šetrná ke klou-
bům. Můžeme jí provozovat po-
stupně, bez přepínání a nadměrné 
zátěže těla.

Koupel pro změkčení pokožky 
nohou
Hedvábně krásné nohy nám po-
může získat následující koupel: 
smícháme 3 lžíce smetany, 1 lžíci 
olivového oleje s 3 litry vroucí 
vody. Koupel by měla trvat patnáct 
minut.

Kosmetická péče o nohy
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Peeling nohou
Hrubá chodidla si můžeme zjemnit 
peelingem. Nemusíme kupovat 
drahou kosmetiku, stejný efekt 
nám přinese i tato podomácku 
zhotovená směs: 3 polévkové lžíce 
mandlového nebo olivového oleje 
smícháme s 1 lžící hrubě mleté 
mořské soli a 1 lžící strouhaného 
kokosu. Peeling nanášíme na vlhká 
chodidla a snažíme se směs pořád-
ně vmasírovat do kůže. Pak nohy 
osprchujeme a zrohovatělou kůži 
odstraníme pemzou. Zhrublá cho-
didla se změkčí při pravidelném 
promazávání obyčejným jelením 
lojem.

Pleťová maska na chodidla 
z rostlinného másla
Potřebujeme: kakaové máslo, 
které necháme asi dvacet minut 
v pokojové teplotě, aby změklo. 
Jinak je dobré je skladovat v chlad-
ničce. Dále potravinářskou fólii. 
Postup: Na chodidla si naneseme 
půlcentimetrovou vrstvu másla, 
nohy si pak zabalíme do fólie, na-
vlékneme si bavlněné ponožky 
a vše necháme dvě hodiny, ale 
nejlépe přes noc působit. Chodidla 
jsou po použití této masky jemná 
a hebká.

Olejová koupel nohou
Ohřejeme 2 šálky olivového oleje 
a ponoříme do něho nohy na de-
set minut. Po uplynutí této doby 
se snažíme ještě zbylý olej vma-
sírovat do pokožky, pak nohy 
setře-me papírovým ubrouskem. 
Po aplikaci tohoto zábalu nohy již 
neumýváme.

Pleťová maska na nohy
Potřebujeme: 1 žloutek, 3 lžíce 
tučného tvarohu, 3 kapky citróno-
vé šťávy, 2 lžičky tekutého medu. 
Postup: Všechny uvedené ingre-
dience promísíme, směs pak nane-
seme na chodidla a nohy, zabalíme 
potravinářskou fólií a necháme 30 
minut působit. Potom opláchneme 
teplou vodou a kůži ještě namaže-
me krémem.
 

Účelem masáží je zrychlení krevní-
ho oběhu, tím dochází k zlepšení 

Masáž nohou

výživy i funkce nohou a rychlejší-
mu vstřebávání odpadních látek. 
Kvalitně odvedená masáž nohou 
a chodidel je velmi příjemným 
zážitkem a měla by se stát každo-
denním večerním rituálem. 
Začneme tak, že si kápneme olej 
na každou dlaň, jemně si promne-
me ruce a dlaně si položíme na 
chodidla. Rukama jedeme směrem 
vzhůru po zadní straně nohou 
k stehnům, zastavíme se a pak po-
kračujeme vzhůru. Masírujeme 
směrem nahoru a jemně směrem 
dolů několikrát, až jsou nohy po-
kryty olejem. Nikdy nesmíme tlačit 
na zadní stranu kolen. Lýtka a steh-
na můžeme jemně kroutit na obě 
strany. Nohy si masírujeme kruho-
vými pohyby prstů kolem kotníků 
a kolen. Ukončíme pohyby 
směrem od kotníků vzhůru k horní 
části nohou.

Masáž chodidel můžeme provést 
sobě i druhé osobě. Nejprve si no-
hy důkladně vykoupeme a vysuší-
me je. Do dlaně si kápneme trošku 
oleje, promneme ruce a pak ucho-
píme do rukou jedno chodidlo. 
Jednu ruku dáme pod chodidlo 
nohy a druhou nahoru. Začneme 
roztírat olej pohyby oběma ruka-
ma nahoru k patě a dolů k palci. 
Olej se snažíme vmasírovat do 
chodidla opakováním těchto pohy-
bů. Můžeme si chodidlo kroutit 
v obou směrech, prsty masírujeme 
jednotlivě od jejich špičky dolů. 
Postupujeme od palce k malíčku. 
To samé provádíme i s druhým 
chodidlem.

Celulitida je projevem změn pod-
kožní tukové tkáně, kde dochází 
k velkému zmnožení tukových bu-
něk, způsobujících, že povrch po-
kožky vypadá jako kůra pomeran-
če. Dalším průvodním jevem jsou 
časté otoky doprovázené lymfo-
stázou. Ve většině případů se celu-
litida projevuje na stehnech, hýž-
dích, bocích a břiše. Určitou roli 
zde hraje i dědičnost. Velmi 
zjednodušeně můžeme její hlavní 
příčiny definovat jako náš sedavý 
způsob života bez pravidelného 

Masáž chodidel

 

Problém: celulitida

pohybu, k tomu špatné stravovací 
návyky, nedostatečný příjem teku-
tin, hormonální nerovnováha vý-
razně zpomalující krevní oběh, 
a tím tedy i látkovou výměnu. 
Zpomalený přísun živin a odvod 
toxinů mají za následek celulitidu. 
V dnešní době se o celulitidě mluví 
velmi často, mnoho žen si provádí 
na základě přečtených článků svoji 
vlastní sebediagnostiku tzv. štípa-
cím testem a připomíná-li stisknu-
tá kůže jen trochu povrch pome-
rančové kůže, okamžitě podléhají 
panice. Je to ale někdy úplně zby-
tečné, poněvadž se tak projevuje 
typická struktura ženské vazivové 
tkáně viditelná pod tlakem. O celu-
litidu se jedná pouze v případě, 
kdy kůže těla vykazuje i bez stisku 
prstů prohloubeniny, tukové dolíč-
ky a zaoblení.
 
Jak odstranit celulitidu?
K odstranění celulitidy jsou vhod-
né všechny metody povzbuzující 
lokální prokrvení postižených míst 
a posilující krevní oběh. 
Nejjednoduššími a nejosvědče-
nějšími metodami jsou masáže, 
správná životospráva, aromakou-
pele a pohyb. Pohybem myslím 
alespoň ostrou chůzi – denně půl 
hodinky, dále běh, jógu, aerobic, 
pillates nebo návštěvy fitcenter. 
Všechny tyto metody musíme pro-
pojit a hlavně vytrvat.
 
Aromamasáží ke krásným nohám
Problematice celulitu se věnuji již 
několik let, takže vím, že velkou 
zásluhu na jeho odstranění mají 
právě aromamasáže. K masážím 
doporučuji tuto směs éterických 
olejů: osm kapek skořicového, pět 
kapek rozmarýnového, pět kapek 
grapefruitového a pět kapek cypři-
šového, toto vše smícháme s čtyři-
ceti mililitry olivového, mandlové-
ho jojobového nebo sezamového 
panenského oleje a dobře promí-
síme. Směs vmasírujeme silnými 
krouživými pohyby do kůže, pevně 
omotáme potravinářskou fólií 
a necháme jednu hodinu působit. 
V této době můžeme relaxovat. 
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Zábal se nedoporučuje aplikovat 
na noc, protože doba působení by 
byla příliš dlouhá, pokožka by se 
velice rychle prokrvila a mohlo by 
se dostavit úporné svědění. Tato 
masáž se stane ještě účinnější, 
když si před její aplikací pořádně 
promasírujeme postižené partie 
lufou či nepříliš tvrdým kartáčem 
z přírodních štětin nebo rukavicí ze 
sisálu. To nám pomůže vyhladit 
povrch kůže, a ta se stane propust-
nější pro účinné látky proti celuli-
tu. Masážní kartáče či rukavice se 
doporučují používat „na mokro“, 
masírovat v menších ploškách 
a moc netlačit, pokožka nesmí být 
odřená.

Relaxační aromakoupele
Jako doplněk masáží jsou výborné 
aromakoupele, protože uvolňují 
tělo a působí detoxikačně. Právě 
na problematiku celulitidy působí 
výborně tyto koupelové směsi: Do 
2 lžic panenského rostlinného ole-
je olivového, mandlového, seza-
mového či lněného nakapeme 
2 kapky citronu, 2 kapky jalovce, 
2 kapky pomeranče. Do 2 lžic 
panenského rostlinného oleje 
přidáme 2 kapky grapefruitu, 
2 kapky citrónu a 2 kapky cypřiše.

Už samotná vůně silic napomáhá 
k celkové stimulaci, tonizaci 
a zklidnění. Pozor na vysokou te-
plotu vody, při níž dochází k velké-
mu roztažení podkožního vaziva, 
a to není při celulitidě vůbec vhod-
né. Optimální teplotu koupele udr-
žujeme průběžným připouštěním 
teplé vody. Tělo je vhodné při kou-
pání masírovat froté nebo masážní 
žínkou či koupelovým kartáčem. 
Nepoužíváme žádná mýdla ani jiné 
koupelové přísady, účinek lázně by 
se tím snížil. Doporučená doba 
koupele je asi dvacet pět minut. Po 
koupeli bychom měli ještě apliko-
vat střídavé sprchy s rychlou změ-
nou teploty. Studená voda cévy 
stahuje a teplá je zase rozšiřuje. 
Tato metoda je skvělá na zvýšení 
elasticity cévních stěn. Od samot-

né koupele se nedají čekat zázraky, 
ale v komplexní péči má svoje 
řádné místo.

Pozor na stravu!
Celulitidy se nezbavíme, pokud 
nezměníme stravovací návyky. 
V našem jídelníčku by mělo mít 
převahu hlavně ovoce a zelenina 
(nejlépe v bio kvalitě), dále obilo-
viny a luštěniny. Omezit bychom 
měli maso, mléčné výrobky, bílý 
rafinovaný cukr a bílou mouku. 
Také je důležitý pitný režim, který 
by měl zahrnovat dva a půl až tři 
litry tekutin denně, a to nejlépe 
čisté vody. Máte-li problémy s ce-
lulitidou, nezapomínejte na jarní 
a podzimní očistu těla, jednou za 
čtvrt roku vám neuškodí denní 
úplný půst. Také je důležitá psychi-
cká pohoda, k té vám pomohou 
krásné vůně éterických olejů, které 
vám uklidní a zároveň pročistí 
mysl.

Stejně tak i husté ochlupení nohou 
a paží značí nadměrnou konzumaci 
kravského mléka a živočišných po-
travin bohatých na bílkoviny a tuky 
a opět nerovnováhu pohlavních 
orgánů.V dnešní době je na trhu 
široká škála možností depilace – 
elektrické epilátory, speciální che-
mické krémy narušující strukturu 
chloupků, holení žiletkou, elektri-
cké pinzety, laser. Tyto metody 
nejsou příliš efektivní a mnohdy 
přinášejí i značná zdravotní rizika, 
jako například velkou bolestivost, 
zarůstání chloupků, alergické re-
akce, spáleniny. Za jediné alterna-
tivní řešení považuji orientální de-
pilaci. Tato depilace pochází, jak již 
název napovídá, z Orientu, kde má 
své pradávné kořeny. Je to čistě 
přírodní výrobek bez přídavku che-
mie. Má konzistenci jako smůla, 
skládá se z hnědého cukru, medu, 
fíků, datlí, citrónové šťávy a spe-
ciálních orientálních bylin. 
Můžeme jí odstraňovat chloupky 
na nohou, tříslech, pohlavních 
orgánech, pažích i v podpaží, obli-
čeji i krku. Jelikož minimálně dráždí 
pokožku, je vhodná pro jedince 
s přecitlivělou pokožkou a alergiky, 
kteří jiné druhy depilace špatně 

Depilace

snášejí. Orientální depilaci prová-
díme tímto způsobem: utvoříme si 
v prstech kuličku asi o velikosti 
vlašského ořechu, kterou jemně 
v dlaních nahřejeme. Potom ji na-
neseme na partie, kde  chceme 
odstranit chloupky a palcem po-
řádně přimáčkneme. Hmota se 
přilepí na chloupky a poté je od-
straní i s kořínky. Kuličku otáčíme 
na všechny strany a občas ji 
zformujeme v dlaních. Postup 
opakujeme dle potřeby. Jednou 
kuličkou o velikosti vlašského oře-
chu odstraníme chloupky až z po-
loviny lýtka. Orientální byliny se 
vstřebávají do pokožky a omezují 
růst chloupků. Po depilaci stačí 
pokožku umýt vodou. Doba do-
růstání chloupků je individuální, 
závisí na fázi růstu chlupu, kdy je 
depilace provedena, obvykle se 
provádí jednou za čtyři až osm 
týdnů. Při pravidelných depilacích 
dochází k úbytku ochlupení, 
chloupky slábnou, až vymizí úplně. 
Výhodou orientální depilace je 
hlavně to, že si ji můžeme 
provádět sami doma.

Orientální depilační vosk
Jestliže nám však vyhovují spíše 
depilační vosky, řešením je 
orientální depilační vosk. Jeho 
složení je téměř stejné jako u 
depilační hmoty, ale je tekutý. 
Práce s ním je také docela 
jednoduchá. Vosk natřeme na 
partie, kde se chceme zbavit 
ochlupení, přiložíme depilační 
ubrousek a proti směru růstu 
chloupků naráz strhneme. Tento 
postup opakujeme. Po depilaci 
místa opláchneme vodou. Tato 
depilace je pro pokožku opravdu 
šetrná, ale když se náhodou 
vyskytne menší podráždění, 
okamžitě ho zklidní levandulový 
nebo tea tree éterický olej, ovšem 
musí být stoprocentně přírodní.

Nejúčinnější prevencí vzniku všech 
nemocí nohou je návrat k přírodě - 
procházky, zdravé stravování, 
bylinky, voňavé silice, relaxace a 
koupele. Tak s chutí do toho!

Simona Procházková 
Grygárková, DiS.
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