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11. KVĚTEN 2019 18. SJEZD ČESKÉ PODIATRICKÉ SPOLEČNOSTI 
BAREFOOT OČIMA ODBORNÍKŮ  PODOLOGICKO-PEDIKÉRSKÝ DEN  
TOMÁŠ BAŤA: „NESPOKOJTE SE S MALÝMI CÍLI‟  ZDRAVOTNÍ 
RIZIKA SEDAVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ  MEDICAL TAPING KONCEPT



 
8.00–9.00 Registrace účastníků

9.00–10.15 Odborný program Barefoot očima odborníků  
MUDr. Marie Součková • MUDr. Petr Krawczyk • Mgr. Michal Joshua Frána  
Mgr. Pavla Rybová • PhDr. Vlasta Mayerová • Ing. Jana Vašková  
Mgr. Petr Exnar • MUDr. Miroslav Koliba, MBA

10.15–10.30 Coffee break  

10.30–11.30 Firemní prezentace generálního a hlavních sponzorů 

11.30–12.00 Oběd 

12.05–12.10 Zpráva prezidenta společnosti za uplynulý rok 

12.10–12.20 Zpráva předsedy dozorčí rady o hospodaření za rok 2018  

12.20–12.30 Návrh prezidenta na rozpočet pro rok 2019  

12.30–12.40 Zpráva 1. viceprezidentky o úhradě přístrojové pedikúry z fondu 
prevence VZP 

12.40–12.50 Zpráva předsedkyně podologicko-pedikérské sekce za uplynulé období 

12.50–13.00 Zpráva 2. viceprezidenta z oboru fyzioterapie 

13.00–13.10 Slovo šéfredaktora Podiatrických listů 

13.10–14.30 Zpráva prezidenta  
Hlasování o změně sídla společnosti  
Představení přínosu nových webových stránek a hlasování o nutné změně 
Představení ověřené registrace člena společnosti  
Představení návrhu na změnu celoživotního vzdělávání v oboru podiatrie  
Diskuze probíhá ihned po přednesení zpráv jednotlivými přednášejícími 

14.30–15.30 Diskuze 

15.30–15.40 Schválení Usnesení 18. sjezdu ČPS z. s. 

15.40–16.00 Závěr sjezdu

Po celou dobu konání sjezdu bude probíhat doprovodná výstava firem s možností koupě 
zboží za výhodné ceny. Poplatek za raut po dobu konání sjezdu bude 250 Kč. 
Registraci na  sjezd provádějte prosím na  email: podiatrie@gmail.com do  předmětu 
emailu napište prosím SJEZD. Členové ČPS s uhrazeným členským poplatkem na rok 2019 
mají na sjezd vstup zdarma, ostatní zaplatí částku 500 Kč při prezenci (nezahrnuje poplatek 
za raut).  ●  
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Milí čtenáři,

už brzy bude jaro, na které 
se po zimě všichni těšíme.  
Právě kvůli tomu, že se více 
objevují sluneční paprsky, 
které sice ještě tolik nehřejí, ale svítí do lidských tváří, 
na kterých se objevuje úsměv, radost a pohoda.  

Dostává se vám do rukou v tomto roce první číslo 
časopisu Podiatrické listy s novou grafikou a tolika 
diskutovaným tématem „Barefooty“. 

Věřím, že si najdete chvilku k začtení se do časopisu 
a najdete v něm dostatek informací a zajímavostí 
do praxe nebo běžného života.

Věřím, že někteří z vás se osmělí a podělí se s námi 
všemi o zajímavé kazuistiky ze své praxe.  
Pište na podiatrickelisty@seznam.cz – uzávěrka 
je již 25. 6. 2019. Na základě rozhodnutí řídící rady 
budou v tomto roce vycházet pouze dvě čísla časopisu.

Těším se na vaše příspěvky. 

S jarem přicházejí významné svátky roku – Velikonoce. 
Oslavte ty letošní se srdcem naplněným klidem, 
radostí a potěšením

Miriam Tejklová
šéfredaktorka časopisu
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Hlavní programové body
18. sjezdu České podiatrické společnosti z. s.

Vážení přátelé,

18. sjezd České podiatrické společnosti z. s. (dále jen ČPS)  
se bude konat 11. května 2019 v Praze. Sjezd proběhne v Paspově 
sále (1. patro budovy pivovaru Staropramen a.s., jedná se o sál 
nad restaurací Potrefená husa). Místo je velice dobře dostupné 
MHD, proto doufáme, že účast na sjezdu bude dostatečná k tomu, 
abychom naši společnost posunuli zase o kousek dál.

Odborný program budou tvořit přednášky odbor-
níků na téma Barefoot obuvi. Náhledy jednotli-
vých odborníků si můžete přečíst v  aktuálních 
Podiatrických listech, nicméně osobní předání 
zkušeností a  zejména vzájemná diskuse jistě 
rozšíří vaše odborné znalosti v oboru podiatrie. 
Myslím si, že odborné přednášky budou velmi 
fundované a zajímavé.

Posléze bude pokračovat program, který bude 
věnovaný zejména chodu ČPS. Vedení společ-
nosti vám představí bližší informace o  úhradě 
přístrojové pedikúry diabetiků. Předsedkyně 
podologicko-pedikérské sekce vám sdělí 
informace o  chodu sekce, včetně vyhodno-
cení různého typu vzdělání v  oblasti přístro-
jové pedikúry. Budou vám podány informace 
i o pokroku ve vzdělávání v oboru podiatrie pro 
fyzioterapeuty.

Já vám přiblížím zejména mnou navrhované 
změny v chodu společnosti.

1 .  O V Ě Ř E N Á  R E G I S T R A C E  Č L E N A 
S P O L E Č N O S T I  S P R ÁV C E M

Všichni jste se někdy – ať již dříve nebo nedávno 
– registrovali do ČPS. Při registraci přes webové 
stránky jste uvedli své vzdělání, které vás přivedlo 
k  podiatrii (lékař, fyzioterapeut, pedikérka, 
prodejce a jiné) a pak kvalifikaci, tj. služby, které 
aktuálně poskytujete svým klientům. 

Doposud od  vás nikdo při základní registraci 
nevyžadoval doložit vzdělání, které je uvede-
né po  zaplacení členského příspěvku na  na-
šich stránkách www.podiatrie.cz. Rád bych 
na tomto místě připomenul naše stanovy, které 
říkají, že jsme zapsaný spolek fyzických osob 
(nikoli firem), tj. uvádějte jen takové vzdělání, 
kterého jste jako fyzická osoba ve svém v oboru 
dosáhli. 

Stávalo se, že se mnozí registrovali jako fyzická 
osoba, ale uvedli služby, které poskytuje celá 
jejich firma, tj. služby, které sami nevykonávají 
a  nemají k  nim kvalifikaci. Samozřejmě se jed-
nalo o  jednání zejména z  důvodu nasměrování  

MUDr. Miroslav Koliba, MBA 
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zákazníka. Rád bych v  budoucnu, zejména 
ve  spojení s  novými webovými stránkami spo-
lečnosti, zavedl tzv. ověřenou registraci člena 
společnosti správcem, kdy každý člen naší spo-
lečnosti bude po registraci vyzván k dodání pod-
kladů, které verifikují jeho vzdělání. Jistě bude 
zapotřebí s ohledem na GDPR váš souhlas s po-
užitím dat pro účely registrace.

Dozajista s tím bude mnoho práce a nebude to 
jednoduché, zejména pro sekretariát společ-
nosti, ale chtěli byste, aby naše společnost 
zveřejnila na našich stránkách i lidi bez vzdělání, 
kteří mohou potenciálně naše stránky zneužít 
na obhajobu či pro klamavou reklamu?! Já jistě 
ne a předpokládám, že pro nikoho z vás nebude 
problém doložit své vzdělání. Každý pak budete 
mít v  sídle společnosti svou složku, do  které 
budete moci kdykoliv nahlédnout, máte právo 
být řádně vymazáni v  případě, že to budete 
požadovat.

Pro členy, kteří již poskytli své dokumenty 
v rámci kontroly poskytovatelů přístrojové pedi-
kúry, by platilo, že již zaslané dokumenty znova 
zasílat nemusí.

Pokud by člen nedoložil své vzdělání, členem 
by nadále zůstal, ale na nových stránkách by již 
nebyly zveřejněny služby, které poskytuje.

2 .  V Z N I K  S E KC Í

Všichni vnímáme, že ČPS tvoří zejména vzdělané 
pedikérky, které tuto společnost v  základech 
vytvořily. Vznik podologicko-pedikérské sekce 
byl proto nevyhnutelný již dávno a sekce dobře 
funguje. 

Všichni známe podologicko-pedikérský den 
v  Letňanech jako výbornou akci. Nicméně 
ve  společnosti přibývají fyzioterapeuti a  lékaři. 
Proto bych Valnou hromadu rád požádal o sou-
hlas se vznikem sekce fyzioterapeutů a  sekce 
lékařů. Bylo by ideální, aby každá sekce měla svůj 
den, o který by se staral předseda dané sekce. 

Předmětem diskuze bude, zda do řádných voleb 
bude předsedou sekce nejvýše postavený lékař 
či fyzioterapeut ve vedení společnosti, nebo zda 
by se měl volit samostatně.

Chybí nám sekce vzdělávání, která by měla 
na starosti rozhodování v oblasti uznání vzdělání 
v oboru.

3 .  D I P L O M  C E L O Ž I V O T N Í H O 
V Z D Ě L ÁVÁ N Í

Aktuální systém vzdělávání zahrnoval sčítání 
bodů za dosavadní vzdělání (bez ohledu na  to, 
kdy došlo k získání bodů). Po stáhnutí formulá-
ře bodového hodnocení Podologicko-pedikér-
ské  sekce se připsaly body za základní vzdělání 
a posléze se připisovaly body za jednotlivá různá 
vyjmenovaná školení. Po dosažení jistého počtu 
bodů bylo přiděleno vnitřní označení DIP ( jehož 
užívání jako titulu není legislativně možné), nebo 
podiatr I-III stupně. 

V praxi se jednalo o personálně velmi náročný 
proces, kdy body byly připisovány jak za dolo-
žené diplomy, tak také dle prezenčních listin 
pořadatelů kurzů (pokud prezenční listiny byly 
dodány), tj. dohledání při kontrole bylo ne-
jednou téměř nemožné a každý zadavatel nad 
danou činností trávil nezaplacené hodiny a ho-
diny práce.

Rád bych vám představil systém vzdělávání, 
který je podobný jako u  lékařů. Nazval jsem ho 
Diplom celoživotního vzdělávání v  oboru podi-
atrie v  profesi, kterou taxativně vyjmenovává 
soustava povolání, tj. lékař, fyzioterapeut, pedi-
kérka, nehtová designérka a jiné.
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Diplom celoživotního vzdělávání má manifes-
tovat snahu o  kontinuální proces vzdělávání 
v oboru. Diplom o vás má říct: „toto je člen ČPS, 
který se stále vzdělává, pracuje na  sobě, zná 
novinky a je schopen vám poradit způsob řešení 
vašeho problému, který je moderní a nový‟. Můj 
návrh počítá s  tím, že by se k  udělení diplomu 
celoživotního vzdělávání hodnotilo období 
posledních 5 let a také by se vzaly v potaz kurzy, 
které byly uznané jinými odbornými společ-
nostmi. Sporné případy by řešila sekce celoži-
votního vzdělávání.

Systém by se tím významně zjednodušil. Na sjez-
du vám představím jednoduchá pravidla fun-
gování. Pokud by požadované body člen nabyl 
za posledních 5 let, body by se dle doložených 
diplomů jen sečetly a  nemusely by se pracně 
evidovat. Diplom by se vydával s platností na pět 
let od vydání za body nasbírané za pět let před 
vydáním. Za přidělení by odpovídala osoba po-
depisující diplom. 

Na  rozdíl od  ověřené registrace, která dokládá 
základní vzdělávání a poskytovaný rozsah služeb, 
by diplom celoživotního vzdělávání dokumen-
toval jen snahu daného odborníka za posledních 
5 let. Získat diplom by však nebylo povinností 
členů společnosti.

4 .  N O V É  W E B O V É  S T R Á N K Y 
S P O L E Č N O S T I

Webové stránky jsou odrazem naší ochoty jít 
s dobou. Aktuální webové stránky nejsou úplně 
špatné a hodně pro nás udělaly, ale doba pokro-
čila a nároky našich klientů porostly.

Rád bych spojil nové webové stránky s  novou 
ověřenou registrací člena. Moje představa je ta-
ková, že nové webové stránky nás budou repre-
zentovat jako společnost ověřených poskytova-
telů služeb v oboru podiatrie. Abychom my jako 
společnost působili navenek jako ověřená firma, 
jako někdo, o jehož stránky se mohou opřít nejen 
klienti, ale také například zdravotní pojišťovny  

při doporučení správného ošetření diabetika, 
nebo výhledově ortonyxie či stélek.

Nevyhnutelně potřebujeme mapu poskytova-
telů služeb, což bude skutečně mapa a  ne jen 
seznam. Klienti nejčastěji hledají pomoc v místě 
svého bydliště.

Nové webové stránky by při registraci řešily 
mnohé další provozní problémy společnosti, 
například adresář, kam zasílat Podiatrické listy, 
jednoznačně byste zaregistrovali provozovnu/
ambulanci a oddělili ji od bydliště. Zvlášť zadali 
fakturační údaje, nebo si vybrali sekci společ-
nosti, které si přejete být členem. Možností, 
které nám mohou poskytnout nové stránky, 
je mnoho a  od  vás budu chtít slyšet názor, co 
by na  stránkách jednoznačně mělo být a  co by 
na nich naopak být nemělo.

Jako prezident společnosti vás prosím k aktivní 
účasti na  sjezdu společnosti. Vaší přítomností 
vyjádříte zájem o obor. 

Byl jsem zvolen 42 hlasy v obci Velichovky, v době, 
kdy naše společnost měla 214 členů a účastných 
na  volbách bylo 47 členů. Do  konce roku 2018 
jsme měli členů 294 a  dalších 15 nových členů 
se v době psaní mého článku do naší společnosti 
zaregistrovalo. 

Není jednoduché vyjít všem vstříc, není jedno-
duché nastavit pravidla, aby vyhovovala všem, 
ale je jen na  vás, zda budete doma nadávat, 
nebo nám dáte návrh, který může hodně změnit. 
Není mým zájmem, aby společnost řídila pouze 
řídící rada, chci slyšet také vás, členy ČPS.

Po  celou dobu konání sjezdu bude probíhat 
doprovodná výstava firem s  možností koupě 
zboží za výhodné ceny. Poplatek za raut po dobu 
konání Sjezdu bude 250 Kč, Platba bude v hoto-
vosti při registraci.

Registraci na  sjezd provádějte prosím pomocí 
e-mailu: podiatrie@gmail.com do  předmětu 
e-mailu napište, prosím, SJEZD CPS.    ●
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Na základě zjištěných antropometrických 
měření nohou v  následné provázanosti 
na  pohyb v  kloubech dolní konče-
tiny vznikla typologie nohy s  důrazem 
na biomechaniku. 

Chceme-li přistupovat k  noze člověka 
odpovědně, musíme se zasadit o včasnou 
edukaci, a protože všichni dobře víme, že 
noha, vložka a  bota tvoří biomechanický 
celek, pak nedílnou součástí je i  správná 
pohybová aktivita a  zátěž odpovídající 
věku, zdatnosti jedince a výběr obuvi.

Faktorů ovlivňujících zatížení chodidla je 
více. Dle Véleho (2006) závisí rozložení 
zatížení také na  postavení osového orgá-
nu, průmětu těžiště do  opěrné plochy 
v neposlední řadě také na zevních fakto-
rech, jako je například sklon a profil pod-
ložky či typ obuvi.

U zdravých jedinců rozložení tlaku do no-
hou je v  poměru 6:4 na  zadní ku přední 
části nohy, ale kolísá v rozmezí v závislosti 
na aktuálním průmětu těžiště a typu obu-
vi. Bosá noha zatěžuje patu méně než no-
ha obutá. V absolutních číslech se zatížení 
paty pohybuje mezi 11 a 40 N/cm2 a zatí-
žení hlaviček metatarzů mezi 5 a 15 N/cm2 
(Dungl, 1989). 

Barefoot obuv 
v praxi ortopeda podiatra

MUDr. Marie Součková, 
Lékařské podiatrické centrum Praha

Noha člověka je určena z biomechanického hlediska nejen 
k tomu, aby dokázala umožnit lokomoci člověka, stabilitu, 
ale také absorbovat energii dopadu a svým tvarem následně 
provést dynamický odraz vpřed. 

Rozložení tlaku nejen není konstantní ať už v chůzi ne-
bo ve stoji, ale také se liší při různých typech patologie 
pohybového ústrojí. 

Poznatků o  noze, o  jejích patologiích a  možnostech 
hodnocení je značné množství. Hlavní překážkou 
jednoznačného hodnocení je neshoda v  používané 
terminologii a  nejasnosti ve  vymezení jednotlivých 
typů poruch. Měření tlaku nohy během chůze je rele-
vantnější než radiologické měření, protože potenci-
álně odráží plantární tlak a  může usnadnit identifi-
kaci patologické biomechaniky a  následnou příčinu 
bolestí nohy (Miller 2002)

Baropodometrie (baropodografie) může tedy sloužit 
jako diagnostický nástroj, kdy na základě naměřených 
hodnot distribuce tlaku můžeme například posoudit, 
zda pacient má či nemá kvalitní klenbu, zda hrozí 
nebo nehrozí přetěžování, možnost např. u diabetiků 
ulcerace, dále lze hodnotit úroveň stability chodidla 
např. po  úrazech apod. Funkční chodidlo absorbuje 
energii v  okamžiku dopadu paty při chůzi, stejně 
tak přenáší sílu svalů při odrazu a  také je mimo jiné 
extrémně důležité při koordinaci a  stabilizaci stoje. 
Absolutně nefunkční chodidlo není schopno 
kvalitně a ekonomicky plnit úkoly na ně kladené 
a vyžadované.

Prvořadým úkolem podiatra je prevence. Chceme-li 
skutečně zabránit budoucím problémům, pak jedinou 
efektivní prevencí je podrobné podiatrické vyšetření 
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včetně baropodometrie. Na základě daných 
vyšetření bezpodmínečně provést eliminaci 
patologického rozložení tlaků s nastavením 
správné funkce chodidla (Součková 2016). 
Stélka zhotovená na základě baropodomet-
rického vyšetření je schopna nejen chodidlo 
stabilizovat, ale také provést redistribuci 
tlaku, aby došlo ke  snížení tlaku v  místech 
nejvyššího zatížení (Jempi Wilssens, Footscan 
in Biomechanics 2011).

Je velmi těžké prokázat přímou souvislost se 
vznikem problémů při nošení barefoot obuvi. 
V  praxi se setkávám s  různými potížemi, 
které nastaly při nošení nebo i  po  nošení 
barefoot obuvi. Vlivem módního trendu jsou 
mnohdy rodiče nesoudní, a  i  přes upozor-
nění na  flexibilní plochou nohu, hyper-
mobilitu kupují svým potomkům na  celo-
denní chůzi barefoot obuv. Do  ordinace 
mi přicházejí i  dospělí, kteří sami přizná-
vají, že po  odložení pevné obuvi a  přejití 
do  barefoot obuvi se jim objevily potíže.  
Těmi méně závažnými jsou otoky, fasciitidy, 
bolesti pat, trvalé rozšíření nohou a obtížné 
hledání přiměřeně široké obuvi. Mezi závaž-
nější patří stressové zlomeniny, se kterými 
se rovněž setkávám. Dovoluji si zde před-
ložit alespoň jednu kazuistiku.

Kazuistika 
Žena ve věku 66 let, kardiopulmonálně 
kompenzována, přichází v 5/2014 pro 
bolesti v předonoží, předtím vyšetřena 
podiatrem v Německu, kde pracovala 
38 let, zhotoveny na protetice 
v Německu vložky, doporučena 
rekonstrukce nohy, kterou odmítla. 
Zvažuje nošení barefoot obuvi, 
požaduje kontrolní vyšetření.

Objektivně – halluces valgi s  rotací phalang 
mediálně a  odklonem 35 st, s  omezením 
rozsahu pohybu o  dobrou polovinu, s  boles-
tivostí při vyšetření, kladívkové deformace 
prstců II. – IV., mohutné otlaky, chůze velmi 
pomalá po zevní hraně chodidel, v tomto po-
stavení i stoj, při zatížení o jedné bázi výrazná 
propulze do pronace s nestabilitou chodidel. 
Nefunkční chodidla přenesla problémy samo-
zřejmě do kolen, kyčlí, Si skloubení a dalších 
úseků páteře. Pacientka dříve pracovala jako 
fyzioterapeutka, a  proto provozovala různé 
techniky na zmírnění obtíží.

Podiatrické listy 1/2019
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Obr. 1 dynamické vyš. 5/2014 Obr. 2 dynamické vyš. 5/2015
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BAROPODOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ 

Obrázek č. 1 – dynamické vyš. 5/2014 plochonoží s  přetí-
žením zevních hran, vějířovité rozšíření předonoží, minimalizace 
odrazu palce, vyšší PPP v oblasti hlavičky II.MTT vlevo. Barefoot 
obuv nedoporučena vzhledem k objektivnímu a baropodomet-
rickému nálezu a artroze nejen v I.MTP kloubech.

Klientka ale neuposlechla, odložila vložky a začala chodit celo-
denně v barefoot obuvi. Pro velké bolesti, otoky nohou, bolesti 
levého předonoží a bolest L paty přichází po roce a žádá o kont-
rolní vyšetření.

Na obrázku č. 2 z 5/2015 v porovnání s předchozím vyšetřením 
je na první pohled patrná objemová změna předonoží – hlavně 
vlevo, jeví se výraznější přetížení, vlevo minimalizace zátěže paty 
pro bolest. Pacientce byla doporučena operace – rekonstrukce 
nohy. Do  doby operace aplikovány formthotics medical dual 
stélky s úpravou do obuvi s vyšší podešví, přiměřenou šíří a flexi-
bilitou podešve do 30 st s pevným vedením paty. 

Ze své praxe nedoporučuji barefoot obuv pacientům s  vroze-
nými vadami nohou, syndromem hypermobility, diabetikům, 
revmatikům a hlavně dětem s flexibilní plochou nohou.  ●

" Z áv ě r e m  chci podotknout, že baropodometrie 
s  podrobným podiatrickým vyšetřením nejen u  riziko-
vých skupin pacientů (např. se syndromem diabetické 
nohy) je v praxi jedinou efektivní prevencí, kdy na základě 
nálezu lze eliminovat patologické rozložení tlaku chodidla 
a  vhodnou stélkou, úpravou obuvi provést stabilizaci 
nohy a nastavit správnou funkci chodidla.

 w w w . p o d i a t r i e . c z  9



10 w w w . p o d i a t r i e . c z

Podiatrické listy 1/2019

Barefoot 
z pohledu ortopeda

Je potřeba říci, že chůzi na boso po nerovném 
terénu ortopéd ve  své ordinaci doporučuje 
velmi často a to především u dětí, kdy je žádoucí 
zajistit dítěti při chůzi potřebnou propriocepci 
a také pohyb po nerovném terénu, který u dítěte 
zajistí přirozený vývoj a  funkci krátkých svalů 
nohou a  tím i  celého pohybového aparátu. 
V mnohých lázeňských zařízeních je mezi proce-
dury zařazována i „chůze na boso ranní rosou“. 
Z  vlastní zkušenosti musím říci, že takováto 
procházka po ránu je opravdu velmi osvěžující. 
Naprosto souhlasím s tezí, že chůze na boso je 
u člověka přirozená a zdravá, s příznivým vlivem 
na  rozvoj pohybového systému. Je však nutné 
dodat, že tato chůze by měla být rovněž „provo-
zována“ po přirozeném přírodním povrchu. 

V  diskusích na  odborných konferencích se 
názory na  používání barefoot obuvi různí. 
Zastánci bosého stylu chůze uvádějí, že se 
deformity nohou a  plochonoží u  obyvatelstva, 
které chodí dlouhodobě na  boso (africké 
kmeny apod.) vyskytují mnohem méně. 
Dalším argumentem pro používání této 
obuvi je umožnění proprioceptivní zpětné 
vazby z  plosky chodidla tak, aby se reflexním 
mechanismem mohlo ovlivnit potřebné napětí 
ve  svalech dolní končetiny a  plosky nohy 
s cílem tlumení rázů. Klasická obuv je z tohoto 
pohledu chápána jako pevná dlaha, která 
znemožňuje efektivní činnost krátkých svalů 
chodidla a zvyšuje možnost vzniku ploché nohy. 
Většina příspěvků hodnotících barefoot obuvi 

se věnuje používání této obuvi u  běžců. Je 
kladen důraz na nutnost odlišné biomechaniky 
při běhu v  barefoot obuvi a  v  jiných typech 
„vypolstrované“ speciální běžecké obuvi. Dle 
publikovaných biomechanických studií bosí 

chodci došlapují na  patu, ale s  omezenou 
dorzální flexí v hlezenním kloubu, kratší délkou 
kroku a vyšší četností kroků. Bosí běžci používají 
došlap na přední a střední část nohy s kratšími 
kroky a vyšší kadencí kroků. Naproti tomu běžci 
v  klasické obuvi využívají převážně došlap 
na  patu. Pro typ došlapu je rovněž zmiňována 
důležitost tvrdosti povrchu i  rychlost běhu. 
Jsou rovněž zmiňována zranění při rychlém 
přechodu na  bosý styl chůze a  běhu. Některé 
články popisují příznivý vliv používání barefoot 
obuvi u pacientů s gonarthrosou či deformitami 
chodidel. Autoři všech článků vždy doporučují 
další zkoumání a  potvrzení těchto závěrů 
dalšími výzkumníky.   ●

MUDr. Petr Krawczyk
Ve své ortopedické praxi se často 
setkávám s dotazy pacientů na různé 
typy zaručeně nejlepší obuvi, o kterých 
se v mediální sféře čas od času diskutuje. 
Ne jinak tomu je u barefoot obuvi. 
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Můj pohled na barefoot obuv je tedy 
z tohoto pohledu dosti kritický.

Používání barefoot obuvi u  dětí lze doporučit 
při chůzi po  nerovném terénu jako mecha-
nickou ochranu. Při delší chůzi po zpevněných 
plochách, kdy dítě zatěžuje především patu 
je potřeba trvat na  obuvi s  pevným vedením 
paty s  minimálním podpatkem. Rovněž u  dětí 
s  výraznou hypermobilitou a  flexibilní plochou 
nohou je používání tohoto typu obuvi na zpev-
něných plochách nevhodné.

U dospělých jedinců bych radil zamyslet se nad 
účelovostí obuvi. Máme obuv společenskou, 
vycházkovou, sportovní. I  sportovní obuv se 
dále dělí podle druhů sportu, ke kterým má být 
použita. Liší se typem materiálů, adhezivitou 
podešve k povrchu a tlumením smykových sil. 

Náhlý přechod na  bosý styl pohybu pomocí 
barefoot obuvi může znamenat riziko vzniku 
únavových zlomenin metatarzů, zánětů šlach, 
vznik plantární fasciitidy. Z  tohoto důvodu 
doporučuji zájemcům o  barefoot obuv před-
chozí konzultaci s odborníkem, fyzioterapeutem 
nebo ošetřujícím lékařem. Dobrý prodejce obuvi 
by měl pořádat školení jak tuto obuv používat. 
Musíme si uvědomit, že v dospělém věku máme 
již zafixovány své asymetrie plynoucí z dlouho-
dobého používání obuvi i  chybných pohybo-
vých stereotypů. Náhlý přechod na  minimalis-
tický typ obuvi může narušit relativně křehkou 
rovnováhu a  způsobit lokální přetížení plosky 
nohy, popřípadě „dekompenzovat“ již dlouho-
době fixované postavení v kolenních, kyčelních 
kloubech nebo bederní a křížové páteři. Použití 
barefoot obuvi u osob s gonarthrosou a defor-
mitami chodidel je z  tohoto pohledu potřeba 
vždy konzultovat s ošetřujícím ortopedem.

Chtěl bych rovněž zmínit situace, kdy je použití 
barefoot obuvi kontraindikováno. Mezi základní 
kontraindikace u  dospělých jedinců patří 
diabetes mellitus a  polyneuropatie spojená 
se sníženou citlivostí chodidel. S  ohledem 

na fakt, že zatím existuje minimum studií tyka-
jící se posouzení optimálního povrchu pro 
používání barefoot obuvi je nutné považovat 
za  relativní kontraindikaci i  používání barefoot 
obuvi při běhu po  asfaltu a  betonu. Vzhledem 
k  nedostatečné pevnosti barefoot obuvi nelze 
rovněž doporučit současné používání korekč-
ních a  podpůrných ortopedicko-protetických 
pomůcek. Kontraindikací je rovněž používání 
nevhodného běžeckého stylu bez předchozí 
instruktáže.

" V závěru je potřeba říci, že celková 
kondice člověka i  stav pohybového 
aparátu vychází kromě správné funkce 
vnitřních orgánů a  CNS také z  posta-
vení chodidla, držení těla, způsobu 
chůze a  běhu, který je každému 
jedinci dán. Nezanedbatelným vlivem 
je rovněž způsob života, množství 
pohybu i pracovní zátěž. Nošení obuvi 
je stále nezbytné, zejména na nepřiro-
zeném povrchu a při některých pato-
logiích organismu. Je však potřebné 
vždy vybrat vhodnou obuv, která 
respektuje přirozený tvar chodidla, 
funkční anatomii i účel, pro který má 
být obuv použita.  ●

Literatura:
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Barefoot
pohledem diabetologa
MUDr. Miroslav Koliba, MBA 

Barefoot obuv je hodně 
kontroverzní téma posledních 
let a jsem rád, že Podiatrické 
listy umožní vyjádření názorů 
odborníků v této problematice, 
ve které se někdy i odborník 
ztrácí.

Velké množství prodejců nabízí tuto „módní obuv“ bez 
toho, aby potenciální zákazníky informovali o  správném 
používání a  případných rizicích, která mohou při nošení 
nastat. Tento typ obuvi byl původně určen pro běh nebo 
chůzi po měkkých přírodních površích, kdy nadšenci přiro-
zené chůze vycházeli z evolučních poznatků o přirozeném 
pohybu nohy. Příznivci barefoot argumentují tím, že noha je 
v moderní obuvi „zamknutá“ a schází jí možnost se přizpů-
sobit povrchu, což obuv barefoot umožňuje.

Na  druhé straně již dávno není pravdou, že většinu času 
trávíme chůzí po přírodních površích. Z toho, co jsem zjistil 
o dané obuvi, mohu říci, že o tomto typu obuvi lze uvažovat 
jen pro zdravou nohu bez funkčních nebo anatomických 
vad, pro použití mimo zpevněné plochy, kde však hrozí 
vyšší riziko poškození nohy. Dále musím upozornit, že tento 
typ obuvi vyžaduje práci nohy, kdy se předpokládá chůze 
více po špičkách než prosté napadání na paty při plné citli-
vosti nohou.

Jako diabetolog bych tento typ obuvi nedoporučil lidem 
s  cukrovkou, revmatoidní artritidou, s  poškozením nervů 
dolních končetin z  jakékoliv příčiny, nebo jinak vážněji 
nemocným lidem. U pacientů s neuropatií naopak preferu-
jeme obuv s tuhou podrážkou, která modeluje odval nohy 
v  kombinaci s  individuálně tvarovanými stélkami. Taková 
obuv již nejednou nohu zachránila, což mohu potvrdit ze 
své praxe specialisty na léčbu diabetické nohy.

NEVHODNÁ  
PRO DIABETIKY

Pracuji jako diabetolog, léčím 
cukrovku a  pacienty se syndromem 
diabetické nohy. Z  pozice, ve  které 
denně pracuji, nemám možnost 
sledovat dopad barefoot obuvi 
na  populaci bez cukrovky, proto se 
stejně jako vy těším na názor kolegů, 
kteří pracují se sportovci, maratonci, 
nebo s běžnou populací.  ●

OBUV VHODNÁ  
PRO DIABETIKY
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Proč mi při čtení

o barefoot 
obouvání stoupá tlak

Když jsme dostali zadáno,  
že máme napsat vlastní postoj  
k tzv. barefoot obouvání, věděla 
jsem už dopředu, že mi studování 
podkladů zvedne žluč. 

Chtěla jsem si přečíst nějaké studie, 
postoje, nejnovější závěry. Po prostu-
dování několika materiálů jsem byla 
velmi pohoršená, že prameny jsou 
tendenční, podle toho, jakou skupinu 
lidí zastupují. Nejvíce mě pohoršo-
valo účelové vsouvání citací renomo-
vaných autorů, kde jim doslova byly 
vytrhávány vhodné kousky vět z  úst 
a  šikovně zakomponovány do  textu, 
aby výsledek vyzněl ve  prospěch či 
v  opačném případě v  neprospěch 
nošení barefootové obuvi. 

Takže ve finále místo toho, abych Vám 
nabídla studii napříč studiemi a nějaké 
validní závěry, dovoluji si Vám předložit 
pár postřehů pro zamyšlení získaných 
v průběhu vlastního života.

Mé děti chodí do  Montessori školy, 
kde se vyskytuje velká sociální 
skupina lidí, kteří buď chodí bosi 
nebo v  ponožkách a  nebo v  bare-
footové obuvi. Nevadí jim chodit 
po tvrdých rovných površích a kupo-
divu i na vícedenní výlet vyrazí suve-
rénně v barefoot botkách. Je pravda, 
že tato sociální skupina reprezentuje 

přesně onu „cílovku nespěchačů“ a jedná se v jejich případě 
o silnou součást životního stylu. Nikdo z nich vesměs výkon-
nostně nesportuje a  ani se nesnaží trhat rekordy. Vyjadřuji 
respekt k těmto lidem.

Už mi ale daleko více nevyhovuje, když si čtu studii 
o  adaptaci na  běh v  barefoot obuvi. V  obsáhlé studii se 
dozvím, že se vlastně nejprve musím stát znalcem reflex-
ních bodů chodidel, učitelem senzomotoriky, jogínem, 
změnit životní styl, nechat si udělat kineziologický rozbor, 
nechat si zjistit podrobně svůj zdravotní stav, několik týdnů 
vytrvat cvičit a  to vše ještě před tím, než vyběhnu. A pak 
když slavnostně vyběhnu, tak vhodně volit terén, sledovat 
první náznaky přetížení atd.

Jako bývalý profesionální atlet mám zkušenosti jiné. 
K dobrému běžeckému stylu nevede reflexní masáž a mobi-
lita chodidel, výpony, stabilizační cvičení apod., ale tzv. 
běžecká cvičení, neboli atletická abeceda, kde jednotlivými 
prvky prováděnými různou intenzitou nacvičujete třeba 
i dvakrát denně jednotlivé fáze běhu. Tato cvičení nezlep-
šují pouze tvar běhu ale i sílu svalů potřebných pro běh.

Zastavme se na chvíli u otázky smyslu podpatku ve spor-
tovní obuvi. Je zřejmé, že čím rychleji běžím, tím se více 
dotyková plocha chodidla posouvá vpřed a plocha opory se 
zmenšuje. V atletice je toto zohledněno při výrobě běžec-
kých treter. Běžci na  dlouhé tratě mají tretry „s  patou“, 
sprintéři používají pro svůj výkon tretry bez paty a opravdu 
při tomto typu běhu se patou země nedotýkají. Tuto doved-
nost je třeba dlouhodobě trénovat a není tělu vůbec přiro-
zená. Nejedná se totiž vůbec o stejný silový moment svalů 
chodidla (Trevor Prior 2018), jak je patrno z obr. na násle-
dující straně. V  praxi to vypadá tak, že když běžci laikovi 
dáte na  nohy sprinterské tretry, nebude schopen při běhu 
udržet patu ve vzduchu a tretry k lepšímu výkonu použít. 

Mgr. Pavla Rybová
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Jiným příkladem může být, že nejlepší 
atleti každý rok pravidelně odlétají 
trénovat na travnatý stadión do JAR, 
kde nováčci nezkušeně začnou reali-
zovat větší množství tréninkových 
dávek bez běžecké obuvi a do něko-
lika dní se jim objeví, bolesti Achillo-
vých šlach, bolesti lýtek, okostic, 
tendinopatie plantární fascie apod. 
Z  těchto příkladů vyplývá, že jistý 
podpatek pro realizaci ergonomic-
kého a  nevyčerpávajícího běhu, jež 
nezvyšuje tkáňový stres, je nutný.

Je naprosto běžné, že atleti senzo-
motoricky stimulují chodidla, často 
vyklusávají na  boso, běhají na  boso 
volné úseky, chodí v  písku, v  kamín-
kách, pravidelně navštěvují regene-
raci a spolupracují s fyzioterapeuty.

Budeme–li se zabývat dalším důležitým faktem, který příz-
nivci barefoot stylu zdůrazňují, že noha nesmí vykazovat 
vážnější poruchy, jinak je nohu třeba nejprve cvičit, tak 
podle těchto pravidel by si téměř žádný z  našich klientů 
moc nezaběhal. My pozorujeme v praxi pravidelně toto:

1  Pokud vidíme v  držení dolních končetin (dále DKK) 
odchylky od  normy, budou zde patrné i  po  výrazném 
dlouhodobém terapeutické i podiatrickém zásahu.

2  Není možné opravovat poruchu držení DKK jako celku, je 
třeba vycvičit dílčí absentující prvky síly, rozsahu, koor-
dinace… a ty se následně začnou promítat do chůze či 
běhu jako celku.

3  Klienti se zpravidla zbavují bolestí pomocí vhodného 
protetického řešení do několika týdnů. Začíná docházet 
k tvarovým i funkčním změnám. Vždy začínáme s poma-
lými uvědomělými pohyby. Tzv. „vytahujeme nevědomé 
poruchy držení do vědomí“.

4  Přesto jen málo z nich překlene hranici, že jsou schopni 
uplatnit nově nabyté pohybové stereotypy v plné kvalitě 
v rychlosti větší než 1km/hod! 

Přesto náprava tvarová i funkční se děje a je patrná.

D A L Š Í  P O Z N AT K Y:

1  Noha nízká je méně náchylná ke zraněním při bosé chůzi 
po 2D povrchu. Během chůzového cyklu nemá z podstaty 
svého tvaru tak tvrdý inpakt patou do podložky a většinou 
takovéto chodidlo plynule odvaluje.

2  Naopak noha vysoká je náchylná při bosé chůzi po 2D 
povrchu k bolestem jak v oblasti nártu a přednoží, tak 
v oblasti paty.

3  Rovněž jsme zaznamenali, že Barefoot obuv svou velmi 
dobře tvarovanou špičkou, umožňující volný prostor 
prstcům, vyhovuje lidem, kterým byl chirurgicky stržen 
nehet a nebo jsou po jiném operativním zákroku.

4  Barefoot obuv daleko lépe funguje s vloženou indi-
viduální stélkou než bez ní. Pro určitý typ pohybu tak 
tímto spojením vznikne velmi vhodná obuv.
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5  V praxi se spíše osvědčují barefootové boty prstové, 
které se opravdu přibližují velmi svou podstatou chůzi 
na boso. Naopak se neosvědčují boty minimalistické, 
mezi které patří např. balerínky, kde bota je na noze ukot-
vena pomocí gumičky kolem celého chodidla a nebo botu 
přidržují na noze převážně prstce, které jsou dost často 
tvarem špičky navíc tlačeny k  sobě a  nemohou v  botě 
zaujmout přirozenou základnu pro oporu. 

6  Klientům, kteří vykazují výraznější poruchu držení 
v  oblasti DKK a  chtějí se věnovat výkonnostním akti-
vitám nedoporučujeme na tuto činnost používat bare-
foot obuv téměř nikdy.

7  Vhodně indikovanou a dobře doupravenou individuální 
stélkou nastavujeme lepší propriocepci a  umožňu-
jeme všem dalším vzestupným programům se uplatnit 
v kvalitnější míře. 

Mám-li shrnout těchto pár myšlenek, tak jako nejzásadnější 
bych vyzdvihla, že smyslem funkční podiatrie není opra-
vovat biomechaniku nohy, ale snížit tkáňový stres a zpří-
stupnit klientovi co nejoptimálnější biomechanický 
projev walking cycle = chůzového cyklu a  tím otevřít 
cestu ke kvalitnímu pohybovému projevu. Řekli jsme si, že 
klient s  poruchou držení není většinou schopen uplatnit 
pohybový vzor v  plné kvalitě ve  větší rychlosti než 1 km/
hod. Z toho plyne, že ho těžko uplatní v barefoot obuvi při 
běhu či rychlé chůzi. Limitem pro používání barefoot obuvi 
se zdá intenzita prováděného pohybu a vzdálenost či doba 
pohybového projevu. Je nad míru patrné, že pro všechny lidi 
je vhodné doplňovat život o bosou chůzi na proprioceptivně 

zajímavých površích, kde si chodidlo 
doplňuje nezbytné informace.

Závěrem je třeba říci, že je nesmírná 
radost proběhnout se v  nových 
kvalitních běžeckých botách. Rovněž 
vzdejme hold těm, kteří jsou schopni 
v barefoot obuvi uběhnout maraton. 
●

Tretry pro sprintéry bez podpory paty

Zvýšená pata pro běžce na dlouhé tratě
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Pojďme se přesunou o 3 roky zpět do Montrealu 
na  FIP konfereci. V  tuto dobu prožívá barefoot 
obuv opravdu zlaté časy, které v USA za nedlouho 
končí, ale nebudeme předbíhat. Je to prvně, kdy 
se někdo věnuje této problematice na kongresu 
a  ještě včetně výsledků. Sdělení přenášejících 
jsou různá, někteří zkoumají bosou chůzi, jiní 
nízkoprofilovou obuv pro běžné použití v přírodě 
a nebo městě. Musím se usmívat, protože jako 
jeden z  mála účastníků konference si užívám 
nízkoprofilové obuvi na  velmi měkkém koberci 
v  prostoru kongresového centra. Postupně 
vyslechnu všechny přednášky na  toto téma 
a dostávám se k velmi různým výsledkům v dané 
problematice tedy nosit ale! Mezi poznatky, 
které je vhodné zpracovat nebo předat dál, je, 
že každý typ obuvi má svoje vlastní “nežádoucí” 
efekty. Pro tento článek se zastavíme u barefoot 
obuvi a  vysoké klenby nohy – dle přednášejí-
cích dochází u těchto pacientů k přetížení plan-
tární aponeurózy, vzniku patní ostruhy a dalším 
obtížím. K  porovnání si připomeneme lodičky, 
kde vzniká mimo jiné i  hallux valgus, příčné 
plochonoží a  další. Tedy užívat dle tělesných 
možností – redukcí a adekvátnímu povrchu.

Při vzpomínce na myšlenku o vysoké klenbě nohy 
s následky přetížení plantární aponeurózy a patní 
ostruze se při své praxi dostávám k podobným 
myšlenkám při pravidelném – výhradním nošení 
již zmíněné obuvi. Jako fyzioterapeut se musím 
ale dívat dále, než jen na tento nežádoucí stav.

Pro dlouhodobé obtíže přichází pacient s bolestí 
v oblasti mezi lopatkami, nártu a paty. Po zevrub-
ném vyšetření pacienta nacházím komplet-
ní obraz změny držení těla včetně funkčního 
zkratu dolní končetiny na  bolestivé straně. Při 
vyšetření dominují četné blokády v oblasti hla-
vových kloubů, krčně-hrudní páteře, blokádě 
IV. a v. žebra na stejné straně. Omezení rotability 
hrudní páteře, blokáda SI kloubu, blokáda hla-
vičky fibuly, blokáda horního i  dolního hlezna, 
blokáda drobných kloubů nohy.

Z  měkkých tkání četné triggerpointy v  oblasti 
šíje, vnitřních stabilizátorů lopatky atd. Výrazné 
omezení v  pasivních pohybech doprovázeno 
bolestí daného kloubního segmentu. Velký 
prosak měkkých tkání v oblasti Achillovy šlachy 
s  výrazným prstencem! K  vyšetření pacient 
přikládá RTG v  běžných projekcích patní kosti 
s jasně viditelnou patní ostruhou. Teď se, fyzio-
terapeute, čiň a poraď!

Mgr. Michal 
Joshua Frána

Barefoot
a jejich výzva České republice
Jednou z nejčastějších otázek na naší poliklinice je ideální 
volba nízkoprofilové obuvi. Odpověď je jednoduchá – žádná 
ideální není. Proč?

16 w w w . p o d i a t r i e . c z
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Nejlepší cesta je vždy ta první. Začne-
me postupně na daných problémech 
pracovat. Dle subjektivního hodno-
cení pacienta řešíme primárně akutní 
stav – tedy zánět plantární aponeuró-
zy a bolestivou patní ostruhu a ome-
zení dechové kapacity. Provedeme 
ošetření měkkých tkání s  násled 
nou moblizací. Dle tenzometrického 
vyšetření a funkčních testů (s násled-
ným ošetřením blokád a  měkkých 
tkání) volíme dvouvrstvou stélku 
s  individuální korekcí pro odlehče-
ní paty a  korekci osového postavení 
umístěnou v  barefoot obuvi, kterou 
pacient nechce „odložit‟. Dále apli-
kujeme do oblasti plantární aponeu-
rózy laser. Aplikaci laseru provádíme 
2x týdně v celkovém počtu 6x. Dále je 
možné pro větší nálezy na patní kosti 
aplikovat UZ 2x - 3x týdně á 10x přímo 
do patní ostruhy. Posléze provedeme 
kontrolní podiatrické vyšetření a pří-
padnou remodelaci stélky vzhledem 
ke  změně kvality kroku při snížení 
bolesti. 

Pacient je následně zařazen do  pra-
videlné individuální fyzioterapie se 
zaměřením na  centrované postavení 
kořenových kloubů, aktivní segmen-
tální stabilizaci segmentů končetin 
a  páteře. Pro oblast dolní končetiny 
jsou opraveny redukce samostatně, 
které postupně formou fyziotera-
pie na  neurofyziologickém podkladě 
(Vojtova reflexní lokomoce, Dyna-
mická neuromuskulární stabilizace, 
Senzomotorická stimulace a  jiné) 
aplikujeme do  lokomočních mode-
lů. Nejčastěji jsou redukce rozsahu 
pohybu a  koordinace. Tyto nedo-
statky jsou v  rozsahu několika týdnů 
postupně vřazeny do  pohybové-

ho schématu v  co nejvyšší možné kvalitě (bohužel pouze 
částečně – vědomě). Dle dosavadních zkušeností oprav-
du nelze pracovat pouze na  centraci pohybu v  globálním 
modelu bez korekce redukovaných struktur a funkcí.

Případná další doporučení z praxe jsou, aby pacient ne-
využíval barefoot obuv pro výkonnostní triatlon (sport) 
a pravidelně měnil sportovní obuv, dle jejího opotřebení 
a  funkce, tedy i  nízkoprofilovou, na  které jsou vzhledem 
k využití a konstrukci brzy nedostatky. 

V  ideálním případě se do  několika týdnů pacient zbaví 
bolestivých stavů, pohybových redukcí, které se pravidelně 
opakují. U  mnoha pacientů jsou projevem bolestí plosky 
nohy v barefoot obuvi vlastní strukturální patologie, které 
nejsme schopni neinvazivně řešit, avšak funkční obtíže 
plosky nohy včetně svalových zřetězení reagují velmi dobře 
a rychle v akutním stavu na zvolenou terapii s efektem.   ●
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Pohled fyzioterapeuta na 

barefoot obuv
Ing. Mgr. Jakub Wrona 
EliteFyzio s.r.o., Ostravská univerzita

Barefoot obuv v posledních několika letech doznala velké obliby 
u širší populace. Ani vysoká pořizovací cena, nebo právě ta 
vytvářejíce punc všeléku, neodrazuje lidi od jejího bezhlavého 

nakupování. V odborných kruzích vyvolává toto téma vášnivé debaty a rozděluje 
lékařská odvětví, nelékařské zdravotnické obory i běžnou populaci na dva tábory  
– ano či ne. 

10.000 je doporučený počet kroků za den. 83 kg 
je průměrná hmotnost muže, 69 kg průměrná 
hmotnost ženy. Při splnění doporučeného počtu 
kroků se za  den dostane noha do  kontaktu se 
zemí 5.000 krát. Pokud nosíte nevhodnou obuv, 
která neumožňuje noze čtyřbodovou oporu, je 
tvrdá, opatřená gelovou vložkou nebo naopak 
má podrážku hrubou do 4 mm a vaše tělo na to 
není připraveno, zaděláváte si na  problém. 
Čísla uvedená výše hovoří v takových případech 
v neprospěch pohybového aparátu. A potíže se 
neobjevují jen na nohách či dolních končetinách. 
Řetězí se i  do  vyšších etáží a  projevují se např. 
vychýlením osového skeletu, kloubními bloká-
dami, reflexními změnami ve svalech apod.

Já osobně vnímám barefoot obuv jako nástroj 
napomáhající tělu ke  zlepšení nevhodných 
pohybových návyků a  jejich důsledků. Splňuje 
kritéria vysněné cvičební pomůcky. Něco, co je 
malé, lehké, skladné, přenosné, a hlavně pracuje 
za  nás. Netvrdím, že je správná obuv řešením 
subacromiální bursitidy nebo distenze kolen-
ních vazů, ale pokud se na  nohy podíváte jako 
na základ, na kterém stojí celé tělo, pak skrze ně 
můžete ovlivnit širokou škálu funkčních obtíží.

Rozhodnutí, zda bosonohou obuv nosit či nikoliv 
musí být vždy založeno na  podrobném kinezio-
logickém rozboru, odběru anamnézy, případně 

přístrojovém vyšetření. Specialista musí zvážit 
poměr pozitiv a  negativ na  zdravotní stav a  být 
připraven barefoot obuv i zakázat. Pokud tento typ 
obutí doporučí, musí být člověk poučen o principu 
nošení (především o frekvenci a terénu) a možných 
vedlejších účincích, které bývají časté, avšak při 
správném postupu jen dočasné. Opomenuta 
nesmí být ani cílená péče o chodidlo, které zejména 
v prvních týdnech trpí zvýšenou zátěží.

Barefooty jsem chtěl vyzkoušet, protože se mi 
jevily jako vhodný nástroj na  úpravu síly heel 
strike, zlepšení somatosenzorických schop-
ností plosek, neovlivňování tvaru chodidla, 
volní vnímání chůze a  celkový komfort 
chodidla. V  neposlední řadě jsem chtěl mít 
vlastní zkušenost s  něčím na  co se mě paci-
enti velmi často ptají. Mé osobní zkušenosti 
nebyly ze začátku pozitivní. První obutí bylo 
spojeno s  hypersenzitivitou při všech fázích 
kontaktu nohy se zemí, snížením rychlosti 
chůze i délky kroku a po pár dnech i bolestí pat 
z  plantární strany. V  dlouhodobém horizontu  
(3  - 4  měsíce) došlo k  úpravě pozátěžových 
úponových bolestí v  oblasti kyčelních kloubů, 
nespecifických bolestí v bederní oblasti a potíží 
tvořících klinický obraz calcaru calcanei či plan-
tární fascitidy. Limity a slabiny svého těla znám, 
jen jsem byl líný s nimi něco dělat. Barefooty byly 
v mém případě dostatečnou intervencí.  ●



 w w w . p o d i a t r i e . c z  19

Podiatrické listy 1/2019

„Barefoot obuv“

vyjádření k problematice tzv. bosé obuvi

Přestože v evropských zemích, ale i v USA, odkud „bosá obuv“ přišla, 
tento trend byl již dávno opuštěn, v České republice se stala velkým 
prodejním hitem. Poslední dobou se opravdu nedá přehlédnout 
popularita takzvané „bosé obuvi“ – původně však šlo především 

o výrobek určený na běh v přírodě s typicky oddělenými prsty. 

PhDr. Vlasta Mayerová

Nabídka se však rozšířila a prodejci nabízejí tuto 
obuv i  pro běžné nošení včetně obuvi dětské. 
A  i když dětská „barefoot obuv“ je velmi drahá, 
není zase tak málo rodičů, kteří ji kupují. Je 
přece „zdravá“ a  pro rozvoj dětské nohy tím 
pádem nejvhodnější!

Když se podíváme na  vyjádření odborníků 
a hlavně na výsledky různých studií, které zkou-
mají dopad používání „barefoot obuvi“ na  stav 
nožní klenby, kloubů a svalů, tak tyto před nimi 
poslední dobou spíše varují. Zvláště pokud 
člověk „barefoot obuv“ nepoužívá správně –
vyžaduje totiž jiný způsob pohybu, než na  jaký 
jsme my i naše děti zvyklí z běžné obuvi. 

Americká podiatrická asociace věnující se zdraví 
nohou uvedla, že běh jakoby na  boso zvyšuje 
riziko úrazu, protože nohám chybí ochrana 
a  navíc zvyšuje napětí na  svalech dolních 
končetin. Jinými slovy, běh v  odpružených 
botách může být vhodnější. Před nesprávným 
používáním a na nesprávných površích tzv. „bosé 
obuvi“ varuje jak Česká podiatrická společnost, 
tak také Česká obuvnická a kožedělná asociace. 

Jednou z příčin je zřejmě to, že lidé v tzv. „bosých 
botách“ chodí a  běhají po  patách, ačkoli boty 
vyžadují jiný styl chůze či běhu, tj. po špičkách. 
Nakonec se tedy zdá, že ačkoli sama o  sobě 
může být chůze na boso zdravá, speciální boty 

už tento efekt mít nemusejí, zvláště pokud se 
v  nich člověk přepíná nebo chodí dlouhodobě 
po tvrdých rovných površích. 

A  pokud jde o  dětské boty, které mají rovněž 
připomínat chůzi na  boso, neexistuje žádná 
studie, na jejímž základě by bylo možné rodičům 
doporučovat zrovna tohle obutí. Navíc tato 
obuv má většinou vzhledem k  charakteru své 
konstrukce pouze omezenou životnost, na  což 
prodejci rovněž zákazníky neupozorňují. Neupo-
zorňují ani na specifika používání této obuvi.

Kromě bosé obuvi, která je primárně určena 
pouze pro běh či chůzi po  měkkých přírod-
ních površích, je nutné mít i klasickou městkou 
vycházkovou či volnočasovou obuv. Také fyzio-
terapeuti proto doporučují dětem i  dospělým 
chodit naboso na  nerovném a  bezpečném 
povrchu, tedy v trávě či písku. Ne však ve městě 
nebo doma na tvrdé a rovné podlaze.

C O  J E  „ B A R E F O O T “  O B U V ? 
L E G I S L AT I V N Í  P O Ž A D AV K Y

Problém je také v tom, že vlastně nikde neexistuje 
přesná definice, co je barefoot obuv a  jak má 
barefoot obuv vypadat, co musí splňovat a jaké 
jsou zásady její konstrukce. U veškeré prodávané 
obuvi by měla být pro zákazníka jasně 
definována její účelovost, tzn. kde a  za  jakých 
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podmínek může zákazník obuv nosit. Z hlediska 
značně specifické konstrukce (vždy velmi tenká 
až ultratenká podešev) a  použitých materiálů 
(textil nebo jen měkké materiály či usně bez 
vyztužení v patní části obuvi, bez napínací stélky 
apod.) by dokonce mohla být „bosá obuv“ 
zařazena do kategorie tzv. „vysoce módní obuvi“. 

Definice vysoce módní obuvi je podle normy ČSN 
EN ISO 19952 Obuv – Slovník následující: „obuv 
navržená a  vyrobená s  předpokladem omezené 
životnosti, módní vzhled je nejdůležitějším para-
metrem“. Zejména z hlediska použitých materiálů 
a  charakteru své konstrukce bude mít barefoot 
obuv určitě omezenou životnost oproti standardní 
obuvi vycházkové či volnočasové. Na tuto skuteč-
nost musí být zákazník upozorněn při nákupu 
obuvi podle Zákona č. 634/1992 Sb. o  ochraně 
spotřebitele (ZOS) v platném znění. Konkrétně § 9 
ZOS, odst. (1) zní: „Prodávající je povinen řádně 
informovat spotřebitele o  vlastnostech prodá-
vaných výrobků nebo charakteru poskytova-
ných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku 
a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného 
použití nebo údržby, jakož i o  riziku souvisejícím 
s  poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné 
s  ohledem na  povahu výrobku, způsob a  dobu 
jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby 
tyto informace byly obsaženy v  přiloženém 
písemném návodu a aby byly srozumitelné.“

Na  internetu existuje dokonce řada návodů, jak 
si lidé mohou vyrobit „barefoot obuv“ doma 
„doslova na  koleně“. Nicméně v  21. století, kdy 
i výroba obuvi je značně sofistikovaná a firmy platí 
drahé testy a  vývoj nových materiálů a  nových 
typů podešví, které jsou schopny nohu a pohy-
bový aparát uchránit před nepříznivými vlivy 
nepřirozeně vytvrzených městských povrchů, 
je to k  spíše k  pláči. Pokud je „barefoot obuv“ 
prodávána jako městská vycházková či volno-
časová obuv, musí plnit požadavky norem ČSN 
79  5600 Obuv – požadavky a  metody zkoušení 
a ČSN 79 5790 Obuv – přijatelné odchylky. Pokud 
tyto požadavky obuv plnit nebude, jsou rekla-
mace spotřebitelů, se kterými se v poslední době 
velmi často setkáváme, naprosto oprávněné. 

LÉKAŘSKÉ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY

Nikdo by také neměl dle našeho názoru nosit 
trvale „barefoot obuv“ bez předchozí konzul-
tace s lékařem. Tato obuv není opravdu vhodná 
pro každého. To platí nejen pro dospělé osoby, 
ale také matky malých dětí by měly tento krok 
s  dětskou lékařkou nebo ortopedem předem 
konzultovat. Existuje mnoho dětí, u  kterých 
jsou vrozené vývojové či jiné vady nohou nebo 
celého pohybového aparátu a  „barefoot obuv“ 
pro ně není absolutně vhodná a  může zdra-
votní stav zhoršit. Je nutné prvotní vyšetření 
nohou a  pohybového aparátu a  zjištění, zda je 
možné nosit „barefoot obuv“ bez obav. Kontra-
indikací je určitě hypermobilita kloubů, která se 
vyskytuje až u pětiny dětí ve věku 5-17 let, nebo 
také tzv. vysoká (kavózní) noha, kdy je podélná 
klenba nohy abnormálně vyklenutá, tuhá, rigidní 
a proto noha správně „nepruží“. 

Po  konzultacích s  ortopedy, podiatry i  fyziote-
rapeuty doporučujeme za  Českou obuvnickou 
a kožedělnou asociaci chůzi na boso po měkkých 
přírodních površích – pro ochranu chodidla zde 
můžeme chodit např. v  ponožkách. Tato chůze 
simuluje cvičení nohou díky stimulům z  nerov-
ného povrchu. Hovoříme o  tzv. propriocepci, 
tj. schopnosti nervového systému zaznamenat 
změny vznikající ve svalech a uvnitř těla pohybem 
a  svalovou činností („polohocit“). Pro běžné 
nošení doporučujeme kvalitní vycházkovou 
nebo volnočasovou obuv. „Barefoot obuv“ by 
měla být používána pouze krátkodobě a neměla 
by sloužit pro celodenní nošení po tvrdých povr-
ších. To je pro současného člověka klíč k artróze 
kloubů a problémům s páteří.

Pokusíme se vysvětlit, jak a  kdy může být 
„bosá obuv“ nesprávně nošena a jaká jsou 
rizika při jejím trvalém a neúčelovém noše-
ní, zejména u dětí.

Uchycení bosé obuvi na nohu dítěte, ale i dospě-
lého člověka, se často děje pouze pevnou gumou 
či pruženkou v  oblasti hlezna – toto uchycení 
může způsobovat při delším nošení zaškrcení 
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nohy, omezení průtoku krve, v nejhorším případě 
pak i  poruchu vývoje dolní končetiny. K  této 
konstrukci „bosé obuvi“, tj. uchycení barefoot 
obuvi na nohu dítěte pevnou pruženkou, máme 
i  soudně znalecký posudek, který upozorňuje 
na vážné riziko poškození zdraví.

„Bosá obuv“ je často vyrobena sice z  usní, ale 
není s  podšívkou. Z  hlediska hygienického, 
zejména pokud dítě nemá v obuvi ponožku, může 
v  důsledku pocení dětských nohou docházet 
k  oxidaci zbytků celkového chromu na  šesti-
mocný, který je karcinogenní. Bohužel povinné 
hygienické atesty jsou vyžadovány pouze u obuvi 
pro děti do  3 let věku, resp. do  velikosti obuvi 
číslo 26 (francouzský systém číslování). Navíc 
stélka v  obuvi má zajišťovat dobrou sorpci 
a  desorpci potu. U  „barefoot obuvi“ většinou 
žádná taková stélka vložena není. 

Nepodšívkovaná „barefoot obuv“, která je dekla-
rována pouze pro domácí použití (zde je i podešev 
pouze z  tenké usně), je dle našich zkušeností 
mnohdy zhotovena obraceným výrobním 
způsobem a  jsou zde švy, které jsou po  celém 
obvodu uvnitř obuvi dosti hrubé, neokosené, 
nezačištěné. Tyto hrubé švy pak mohou způsobit 
např. deformaci měkkých dětských nehtů 
a prstců, zejména pokud je obuv dítěti již malá. 
Osobně jsme tento případ také řešili.

„Barefoot obuv“ je většinou enormně široká 
a v tomto aspektu neodpovídá tvaru nohy dítěte 
ani dospělého člověka. Je známou skutečností, 
na kterou již řadu let naše asociace rodiče dětí 
upozorňuje, že pokud je obuv příliš široká, je 
tendence dítěti koupit obuv příliš krátkou. Zde 
pak není v přední části obuvi dostatek místa pro 
prsty a pro růst nohy. A krátká obuv jednoznačně 
způsobuje deformity prstců na nohách, zejména 
vbočování palce a  kladívkovité či drápkovité 
postavení dalších prstců.

„Barefoot obuv“, která nemá šněrování a je příliš 
široká, drží na  noze dítěte tlakem na  špičku 
a na patu. Nepomůže ani pásek přes nárt, který

zajišťuje pouze to, aby obuv nespadla z  nohy. 
Při stálém tlaku na patu může vzniknout dvojitá 
pata – tzv. Haglundova exostóza.

Používání „barefoot obuvi“, která není dosta-
tečně zateplená a má pouze ultratenké podešve 
v  zimním období, může zase vést k  podchlazení 
nohou a  následně k  revmatickým a  artrotickým 
změnám. 

Z ÁV Ě R E Č N Á  S H R N U T Í

" Neexistuje přesná definice, co je 
„barefoot obuv“ a jak má „barefoot 
obuv“ vypadat, co musí splňovat 
a jaké jsou zásady její konstrukce. 

" „Barefoot obuv“ má většinou 
vzhledem k charakteru své konstrukce 
pouze omezenou životnost, na což 
prodejci zákazníky neupozorňují, 
neupozorňují ani na další specifika 
a případná rizika používání této obuvi.

" „Barefoot obuv“ by měla být 
používána pouze krátkodobě 
na přirozených površích a neměla 
by sloužit pro celodenní nošení 
po tvrdých rovných městských 
površích. Nevhodné používání 
„barefoot obuvi“ může vést k artróze 
kloubů a problémům s páteří.

" Nikdo by neměl nosit trvale „barefoot 
obuv“ bez předchozí konzultace 
s lékařem - tato obuv není vhodná  
pro každého!   ●
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Zdravotně nezávadné 

obouvání dětí
Prvními krůčky dítěte se 
začíná vytvářet pohybový 
stereotyp chůze a formovat 
tvar nohou a nožní klenby. 
S prvními krůčky rovněž 

začínáme dítě obouvat. Při výběru obuvi 
bychom měli mít na zřeteli, že obuv by měla 
plnit funkci ochrannou (proti negativním 
vlivům vnějšího prostředí a proti poranění), 
ale současně by měla nohám umožnit 
přirozený pohyb a podporovat jejich základní 
fyziologické funkce (stání, chůzi, běh).

Pro správný vývoj dětských nohou je důležité, aby 
obuv tvarem respektovala tvar nohy a zajistila správné 
postavení a odval nohy při chůzi. Konstrukce obuvi by 
měla umožnit co největší propriocepci z plosky nohy 
- polohocit, který je nezbytný pro správnou orientaci 
v prostoru a koordinaci pohybů. Tvarově a proporcio-
nálně nevhodná obuv je častou příčinou vzniku orto-
pedických vad a funkčních poruch na nohou. 

Obuv může zajistit částečnou eliminaci vrozených 
nebo získaných vad nohou, nebo se naopak podílet 
na jejich vzniku. 

J A K  T E DY  V Y B Í R AT  O B U V,  
K T E R Á  B U D E  N O H Y  D Í T Ě T E  C H R Á N I T 
A   N E B U D E  J E  P O Š KO Z O VAT ?

" Obuv by měla mít anatomicky správně mode-
lovaný svršek s  uzavíráním šněrováním nebo 
na  suchý zip (velcro pásky), který nebrání noze 
v přirozeném pohybu a současně zajišťuje dobrou 
fixaci nohy v obuvi. 

Ing. Jana Vašková



 w w w . p o d i a t r i e . c z  23

Podiatrické listy 1/2019

" Svršek obuvi by měl být vyroben 
z  prodyšných a  měkkých materiálů 
(useň, textil), které vyhovují z  hlediska 
hygienické a  zdravotní nezávadnosti 
(mikroklima, měkkost, možnost očisty). 
Výrobci jsou povinni označovat obuv 
piktogramy, které uvádějí typy materiálů, 
ze kterých jsou jednotlivé části obuvi 
vyrobeny (obr. 1).

" V  přední části obuvi by měl být dosta-
tečný prostor pro prsty, aby nedochá-
zelo k  jejich deformování – nesmí být 
úzká ani špičatá (obr. 2). 

" Důležitý je dostatečný prostor v  obuvi 
nejen na  šířku, ale i  na  výšku v  oblasti 
prstů a  nártu a  na  délku. V  uzavřené 
obuvi by měl být prostor před prsty 
(prstní nadměrek) 10 – 12 mm, který je 
potřebný pro volný pohyb prstů a  růst 
nohy (obr. 3)

" Pro nejmenší děti volíme obuv kotní-
kovou se správně tvarovaným opatkem 
(vyztužením patní části), která zajistí 
stabilitu a  správné postavení paty 
(obr. 4). Patní část obuvi musí být kolmá, 
aby obuv nepodporovala vývoj valgo-
sního (vbočeného) nebo varosního 
(vybočeného) postavení paty a následně 
nesprávného postavení a  přetěžování 
nohy v oblasti kotníků, kolen a kyčelních 
kloubů, od  čehož se odvíjí postavení 
celého těla.

" Pro zajištění správného odvalu nohy je 
důležité, aby podešev obuvi byla ohebná 
s místem ohybu mezi palcovým a malíkovým 
kloubem (obr. 5), NE uprostřed délky nohy. 

" Příliš vysoký zdvih podešve ve  špici 
obuvi, začínající již v  oblasti prstních 
kloubů neumožňuje noze přirozený odval, 
nepřirozeně zvedá prsty a  přetěžuje nohu 
v oblasti příčné klenby, čím podporuje vývoj 
tzv. příčně ploché nohy.

" Výška podpatku by měla být max. 5 mm, aby 
nedocházelo k přetěžování přední části nohy 
a následnému poklesu příčné klenby. Obuv 
by měla mít dobré tlumící vlastnosti, aby 
při chůzi po  tvrdých površích nedocházelo 
k rázům v oblasti paty a poškození měkkých 
tkání a kosterního systému nohy.

" V  obuvi pro děti do  4 let by neměly být 
použity korekční prvky (např. tzv. „srdíčka“ 
na  podporu příčné klenby apod.), protože 
noha je v  té době ještě obalena tukovými 
polštářky, které chrání měkkou kostru nohy 
před deformacemi. 

obr. 2 obr. 3

obr. 4 obr. 5

obr. 6 obr. 7

VRCHOVÝ MATERIÁL PODŠÍVKOVÝ MATERIÁL PODEŠEV

 USEŇ TEXTIL OSTATNÍ MATERIÁLY
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" Stélka (vložka) uvnitř obuvi by měla být 
vyjímatelná, aby se postavením dítěte 
na  ni mohla ověřit vhodná velikost obuvi 
(obr. 6). Dítě samo není schopno objek-
tivně posoudit padnutí ani velikost obuvi. 
Ověřování velikosti obuvi mačkáním svršku 
v  oblasti palce není efektivní, protože dítě 
instinktivně pokrčí prsty (obr. 7) a  kromě 
toho lze takto obuv poškodit. 

" Obuv by měla být co nejlehčí. Těžká, ale 
i  tuhá a  nepoddajná obuv zvyšuje únavu 
a narušuje zdravý vývoj nohou dětí. 

Barefoot 
= bosá noha
Pro nohy je přirozené chodit bosky po  nerov-
ných a  pružných přírodních površích. Přiro-
zeným odvalem nohy a propriocepcí, umožňující 
správnou koordinaci pohybu dochází k  posi-
lování svalů a  vazů nohou, což je nezbytným 
předpokladem správné funkce dolních končetin 
a celého pohybového aparátu. 

Povětrnostní a  civilizační vlivy nás ale nutí 
obouvat nohy do obuvi. V posledních letech se 
na  trhu objevuje tzv. „barefoot shoes“, počeš-
těně „barefootová obuv“ (čti berfůtová), neboli 
„barefooty“, nebo také bosoobuv, která by měla 
nohám zajistit přirozený pohyb jako při chůzi 
naboso.

Z   P O H L E D U  KO N S T R U KC E  O B U V I 
BY  TA KO VÁ  O B U V  M Ě L A  M Í T

" tvar odpovídající tvaru nohy s  kulatou 
špičkou a dostatečným prostorem pro prsty. 
Vnitřní hrana přední části obuvi by měla být 
rovná, aby umožnila palci přirozenou polohu 
a netlačila jej k ostatním prstům a nedochá-
zelo tak k jejich deformování (hallux valgus – 
vbočený palec, přeložené prsty, podložený 
malík apod.)

" pružný svršek, dokonale padnoucí na noze, 
s  minimálním množstvím funkčních švů, 
který by nohu nedeformoval, neomezoval 
ji v  přirozeném pohybu, ale současně jí 
neumožňoval posun v  obuvi, aby nedo-
cházelo k  poranění nohy, případně vzniku 
otlaků, mozolů, nebo deformit. 

" tenkou, pružnou a  flexibilní (ohebnou) 
podešev, tl. 2 – 3  mm, která umožní noze 
přirozený odval a maximální propriocepci. 

Obuv nazývaná „barefootová“ by neměla být 
vybavena žádnými korekčními prvky, neměla 
by mít opatek (vyztužení patní části), tužinku 
(vyztužení špičky), ani by v ní neměly být použity 
vkládací stélky. Nabízí se otázka, zda často nabí-
zené tzv. „kompromisy“, nebo některými prodejci 
označovaná jako „barefootová obuv“ typu 
„žabky“, holínky, apod., které noze neumožňují 
přirozenou chůzi, jako naboso, ještě můžeme 
nazývat „barefootová obuv“, nebo bosoobuv.

Před tím, než se rozhodneme zvolit uvedený typ 
obuvi ať již pro dítě nebo dospělého člověka, 
měli bychom si uvědomit, že dlouhodobé 
používání takové obuvi pro chůzi po  měst-
ských tvrdých rovných površích může nohu 
deformovat a  způsobovat funkční poruchy. 
Při výběru obuvi je důležité sledovat všechny 
výše uvedené parametry ve  vztahu k  účelu 
jejího použití, k typu dané nohy a zdravotnímu 
stavu. Proto je vhodné konzultovat výběr obuvi 
s odborníkem, nejlépe podiatrem, který dopo-
ručí obuv na  základě komplexního podiatric-
kého vyšetření nohou a pohybového aparátu. 

Více informací k  problematice nohou, obou-
vání a  podiatrickému vyšetření najdete na   
www.prozdravenohy.cz    ●
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Informace  
k platbě 
členského příspěvku na rok 2019

Členský příspěvek na rok 2019 ve výši 1000 Kč 
(slovy jeden tisíc korun českých) máte možnost 
ještě uhradit do konce měsíce března 2019, a to 
bezhotovostně prostřednictvím bankovního 
převodu ve prospěch účtu:  
101 104 39 59/5500
variabilní symbol= vaše členské číslo, 
do zprávy pro příjemce opět uveďte příjmení 
a jméno bez diakritiky. Platí-li členský příspěvek 
za Vás zaměstnavatel nebo třetí osoba, 
požádejte, aby do zprávy pro příjemce uvedl 
vaše příjmení a jméno i členské číslo, abychom 
mohli vaši platbu správně přiřadit. 

Informace k platbě pro naše členy  
ze Slovenska: 
členský poplatek na rok 2017 ve výši 1000,- Kč 
uhraďte na účet Raiffeisenbank,  
pobočka Praha 4, SWIFT: RZBCCZPP,  
IBAN: CZ1455000000001011043959, 
majitel účtu: Česká podiatrická společnost, 
MUDr. Miroslav Koliba, MBA – prezident 
společnosti, U Vršovického nádraží 14,  
101 00 Praha 10 – Vršovice.
V případě nejasností pište na mail:  
podiatrie@gmail.com    ●

T E X T Y
V digitální podobě v textových programech 
(Word). Text dodaný jinak např. v pdf souboru 
není možné dále zpracovávat do potřebné 
podoby. A není možné zasahovat do textu 
(provádět opravy, změny atd.).

O B R Á Z K Y
V digitální podobě (jpg, eps atd.) v patřičné 
kvalitě – fotografie a reprodukce lze dodat 
k naskenování – obrázky z internetu a obrázky 
vložené do textových souborů nemají patřičné 
rozlišení, a proto nelze zaručit jejich dobrou 
kvalitu při tisku. 

L O G A
Formáty – ai, eps, pdf atd.– pokud je k dispozici 
logo manuál, je třeba vždy přiložit.

I N Z E R C E  –  D O D A N É  S T R Á N K Y 
V   T I S KO V É  P O D O B Ě 
Soubory musí mít tiskovou kvalitu – rozlišeni 
300 dpi, barevné rozhraní CMYK, písmo nejlépe 
převedené na křivky, patřičné spady a velikost 
1:1. Uloženy jako soubor PDF. V dodaných 
inzercích a stranách není možné provádět 
změny a úpravy.    ●

Miriam Tejklová
Šéfredaktorka časopisu Podiatrické listy

Podklady 
pro grafické zpracování inzerce 
do časopisu podiatrické listy
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Od 1.1.2019 vzešla v platnost novela zákona o veřejném zdravotním pojištění  
na preskripci a dostupnost ortopedicko-protetických zdravotnických prostředků.

Obzvláště nás těší rozšíření předpisu pro kolegy diabetology, neurology a chirurgy. 
Velký dík za  rozšíření preskripce patří výboru Ortopedické protetiky obzvláště  
MUDr.Petru Krawczykovi.

TA B U L K A  Č Í S E L N Í K  V Z P  2 .

Stalo se… 
MUDr. Marie Součková

1. viceprezidentka společnosti

SK KOD NÁZEV ÚHRADA % UŽ.DOBA ODBORNOST

24 4000045 Obuv ortopedická jednoduchá 
indiv. Zhotovená – do 18 let

50% 2 páry/rok DIA, CHI, ORP, ORT, 
REH, REV

24 4000046 Obuv ortopedická jednoduchá 
indiv. Zhotovená – od 19 let

50% 2 páry/3 roky DIA, CHI, ORP, ORT, 
REH, REV

24 4000047 Obuv ortopedická středně složitá 
indiv. Zhotovená – do 18 let

90% 2 páry/rok DIA, CHI, ORP, ORT, 
POP, REH, REV, J16

24 4000048 Obuv ortopedická středně složitá 
indiv. Zhotovená – od 19 let

90% 2 páry/3 roky DIA, CHI, ORP, ORT, 
POP, REH, REV, J16

24 4000049 Obuv ortopedická velmi složitá 
indiv. Zhotovená – do 18 let

90% 2 páry/rok DIA, CHI, ORP, ORT, 
REH, REV, POP

24 4000050 Obuv ortopedická velmi složitá 
indiv. Zhotovená – od 19 let

90% 2 páry/3 roky DIA, CHI, ORP, ORT, 
REH, REV, POP

24 4000051 Přímá součást protet. Zp nebo 
obuv nahrazující přístroj

z 99% 2 páry/rok DIA, CHI, ORP, ORT, 
REH, POP

24 4000052 Vložky ortopedické speciální 
indiv. Zhotovované

80% 2 páry/rok DIA, ORP, ORT, 
REH, TRA, REV

24 4000053 Vložky ortopedické indiv. 
Zhotovované dětské do 18 let 

400,- Kč 2 páry/rok ORP, ORT, REH, REV

30 4100006 Úprava ortopedické obuvi 
individuálně zhotovené

z 100% 2 x/rok DIA, CHI, ORP, ORT, 
REH

30 4100007 Oprava terapeutické části ortop. 
Obuvi ind. zhotovené

z 75% DIA, CHI, ORP, ORT, 
REH
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SK KOD NÁZEV ÚHRADA % UŽ.DOBA ODBORNOST

24 4000045 Obuv ortopedická jednoduchá 
indiv. Zhotovená – do 18 let

50% 2 páry/rok DIA, CHI, ORP, ORT, 
REH, REV

24 4000046 Obuv ortopedická jednoduchá 
indiv. Zhotovená – od 19 let

50% 2 páry/3 roky DIA, CHI, ORP, ORT, 
REH, REV

24 4000047 Obuv ortopedická středně složitá 
indiv. Zhotovená – do 18 let

90% 2 páry/rok DIA, CHI, ORP, ORT, 
POP, REH, REV, J16

24 4000048 Obuv ortopedická středně složitá 
indiv. Zhotovená – od 19 let

90% 2 páry/3 roky DIA, CHI, ORP, ORT, 
POP, REH, REV, J16

24 4000049 Obuv ortopedická velmi složitá 
indiv. Zhotovená – do 18 let

90% 2 páry/rok DIA, CHI, ORP, ORT, 
REH, REV, POP

24 4000050 Obuv ortopedická velmi složitá 
indiv. Zhotovená – od 19 let

90% 2 páry/3 roky DIA, CHI, ORP, ORT, 
REH, REV, POP

24 4000051 Přímá součást protet. Zp nebo 
obuv nahrazující přístroj

z 99% 2 páry/rok DIA, CHI, ORP, ORT, 
REH, POP

24 4000052 Vložky ortopedické speciální 
indiv. Zhotovované

80% 2 páry/rok DIA, ORP, ORT, 
REH, TRA, REV

24 4000053 Vložky ortopedické indiv. 
Zhotovované dětské do 18 let 

400,- Kč 2 páry/rok ORP, ORT, REH, REV

30 4100006 Úprava ortopedické obuvi 
individuálně zhotovené

z 100% 2 x/rok DIA, CHI, ORP, ORT, 
REH

30 4100007 Oprava terapeutické části ortop. 
Obuvi ind. zhotovené

z 75% DIA, CHI, ORP, ORT, 
REH

Milé kolegyně a kolegové,

podařilo se mi na základě osobního jednání s VZP zařadit do fondu prevence přístro-
jové ošetření nohou diabetiků bez rozlišení tíže onemocnění. Jelikož se množí od vás 
dotazy, jaké jsou podmínky úhrady, dovoluji si vám předložit kompletní text tak, jak je 
uveden na stránkách VZP a podmínky čerpání klientem.

Z D R AV O T N Í  P O M Ů C K Y  P R O  D I A B E T I K Y 

Příspěvek na  prevenci při onemocnění diabetes 
mellitus může klient využít na  jednu nebo více 
pomůcek / služeb v rámci tohoto programu do celkové 
výše 1 000 Kč:

" na dezinfekční prostředky k dezinfekci kůže 
před odběrem krve ke zjištění hodnoty glykemie 
pomocí glukometru nebo k dezinfekci kůže před 
aplikací inzulinu

" na testovací proužky pro zjištění glukózy / ketonů 
v moči

" na příslušenství k inzulinové pumpě (baterie, 
zásobníky inzulinu, kovové / teflonové infuzní sety)

" na senzory k přístroji na kontinuální měření 
glykemie nad rámec množství hrazeného z veřej-
ného zdravotního pojištění

" na diagnostické proužky pro stanovení hodnot 
glukózy v krvi

" na port pro aplikaci inzulinu
" na odstraňovače náplastí ve formě spreje či 

napuštěných roušek (slouží k bezbolestnému 
odstranění náplastí po zavedení infuzního setu či 
po senzoru)

" na jehly k inzulinovým perům nad rámec množ-
ství hrazeného z veřejného zdravotního pojištění

" na vinuté tampony (tampony buničité, dělené 
buničité tampony apod.) nad rámec množství 
hrazeného z veřejného zdravotního pojištění

" na gely a krémy, které zlepšují hojení ran (hlavně 
vpichy na prstech, vpichy po kanylách apod.)

" na prostředky pro fixaci a lepší přilnavost senzorů 
a kanyl (tejpy, samodržící obinadla, fixační fólie, 
bariérové spreje apod.)

" na lancety a lancetová pera
" na přístrojové ošetření nohou – pedikérské 

ošetření provedené poskytovatelem podiatric-
kých služeb, za předpokladu předložení dokladů 
o absolvování nejméně 4 ošetření (pravidelná 
péče).

JA K  Z Í S K AT  P Ř Í S P Ě V E K ?

Klient předloží do  30. 11. 2019 doklad 
o  zaplacení dané pomůcky/služby (ne 
starší než 3 měsíce) na kterékoli pobočce 
VZP nebo jej může zaslat poštou spolu se 
Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Při žádosti o příspěvek je potřeba předložit 
průkaz diabetika nebo potvrzení o diagnóze 
diabetu.

Základní podmínky proplacení tohoto 
benefitu VZP ČR specifikuje následovně: 
úhrada bude probíhat oproti předloženým 
čtyřem originálním dokladům o zaplacení 
(klient VZP ČR musí absolvovat nejméně 
čtyři krát přístrojové ošetření nohou pro-
vedené poskytovatelem služeb, který je 
uvedený na  mapě poskytovatelů www.
podiatrie.cz – poskytovatelé podia-
trických služeb,
1) datum posledního originálního 

dokladu o zaplacení nesmí být starší 
než 3 měsíce,

2) originál dokladu o zaplacení musí 
obsahovat cenu za provedení 
přístrojové pedikúry, datum a podpis 
poskytovatele + razítko tak, jak je 
poskytovatel uveden na stránkách 
České podiatrické společnosti z. s. 

3) příspěvek se proplatí těm klientům 
VZP ČR, kteří:
a) nedluží pojistné včetně penále 

a příslušenství na zdravotním 
pojištění a 

b) nejsou vyňati ze systému 
veřejného zdravotního pojištění  
(dále jen „v. z. p.“).  ●
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Poslední říjnový víkend pořádala Česká podiatrická společnost výlet do Mnichova 
na podzimní mezinárodní veletrh Beauty Forum. 

Beauty Forum
Mnichov 2018

Návštěva veletrhu

Ing. Michaela Koušová
Přístrojová pedikúra, Kralupy nad Vltavou

Všichni účastníci zájezdu jsme se sešli v Ople-
talově ulici v sobotu 27. října v šest hodin ráno 
a  vyrazili jsme komfortním pohodlným auto-
busem směr Mnichov. Na veletrh jsme dorazili 
kolem jedné hodiny odpoledne a hned jsme se 
rozprchli po  celé výstavní ploše. Čas na  pro-
hlídku jsme měli v sobotu odpoledne a v neděli 
dopoledne.

Je to opravdu velký zážitek, taková obrovská 
mezinárodní akce, každému vřele návštěvu ve-
letrhu doporučuji. Nikde jinde v Evropě na pod-
zim není k vidění pohromadě tak široká paleta 
kosmetických produktů a  značek předních fi-
rem. Na veletrhu se prezentovaly všechny kla-
sické kosmetické oblasti doplněné o  trendová 
fóra: Beauty přírodní kosmetika, Wellness & 
Spa, Medical Beauty, Nehty a Nohy. Na výstavní 
ploše 35 000 m2 se předvedlo 1180 mezinárod-
ních společností a  značek. Firmy mohly zacílit 
svou reklamní kampaň na 42 250 návštěvníků, 
kteří akci během tří dnů navštívili. Veletrh byl 
zajímavý nejen pro nás pedikéry a podiatry, ale 
také pro masážní studia, zdravotní centra, or-
topedické praxe, pro farmaceuty, drogisty, pro 
lázeňská a wellness centra, kosmetická studia 
a pro lékaře z oblasti přírodní péče. Velmi jsme 
ocenili, že na  rozdíl od  podobných veletrhů 
v Praze, má zde přístup jen odborná veřejnost, 
tj. podnikatelé v  oboru, zaměstnanci v  oboru 
a studenti odborných škol.

Samozřejmě, že jsme navštívili stánky vystavu-
jících firem s jejichž přístroji, nástroji, kosmeti-
kou, ochrannými pomůckami či dezinfekcemi 
pracujeme, nebo je známe. Dozvěděli jsme se 
o  novinkách, které se brzy objeví i  na  našem 
trhu. Také jsme měli možnost si nakoupit pe-
dikérské zboží za velmi výhodné veletržní ceny. 

Součástí veletrhu byl i  odborný program: 
2.  Dermatologický kongres, který shrnul po-
slední vývoj a  trendy v  dermatologii. Na  třech 
zasedáních a šesti odborných přednáškách vy-
stoupili řečníci s důkladnou znalostí oboru. 
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Odborný program zahrnoval také 
13.  Podologický kongres, který byl 
zaměřený na syndrom diabetické nohy. 
Premiéru měl na veletrhu Make-Up Day, 
za  celý den proběhlo pět workshopů 
o  make-upu. Po  celé trvání veletrhu 
se konalo velké množství workshopů 
a  informačních přednášek ze všech 
oblastí, např. s tématy z oblasti kosme-
tiky, nehtového designu, manikúry, 
marketingu, obchodu, životního stylu, 
wellness, anti-agingu aj. 

Kromě toho probíhaly během veletrhu 
různé soutěže a  mistrovství. V  našem 
oboru byly velmi zajímavé prezentace 
a přednášky ve Foot Pointu, což byla ja-
kási přednášková plocha uprostřed vý-
stavní plochy. Přednášející prezentovali 
své výrobky, přípravky nebo postupy 
z  oblasti pedikúry a  podologie, zkrátka 
vše, co se týkalo nohou. 

Zájezd byl velmi dobře zorganizován. 
V  sobotu podvečer jsme odjeli do  ho-
telu na východním předměstí Mnichova 
Grasbrunn. V  hotelu jsme povečeřeli, 
společně se pobavili a krásně přespali. 

Ráno po snídani jsme se vrátili na veletrh. Domů jsme 
odjížděli kolem oběda. V Praze jsme ještě stihli podve-
černí oslavy 100 let vzniku Československa. Děkuji paní 
doktorce Součkové a panu doktoru Kolibovi za skvělou 
organizaci výletu a všem účastníkům za milou společ-
nost a těším se na další podobné akce v novém roce.  ●
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Mezi největší fenomény podnikatelské 
sféry nejen u nás ale také ve světě 
bezesporu patří Tomáš Baťa. Ve své 
době patřil mezi 30 nejbohatších lidí 
světa. Svým přístupem, odpovědností 
a stylem podnikání ovlivnil myšlení 
tisíců lidí.

Narodil se 3. dubna 1876 ve  Zlíně. Hrozba 
chudoby provázela celé jeho dětství, měl 
několik vlastních a  nevlastních sourozenců, 
se kterými se dělil o  postel i  boty. Vyučil se 
ševcem a začal pracovat v dílně svého otce, 
ale toužil osamostatnit se. 

Tomáš Baťa:
„Nespokojte se s malými cíli“  

MUDr. Marie Součková
1. viceprezidentka společnosti

Jeho první podnikatelský záměr (výroba 
papučí ve Vídni) skončil fiaskem. Na druhou 
stranu mu první podnikatelská chyba byla 
velkým poučením a  řídil se heslem.“ Nikdy 
nevyrábět nic, pokud si nezjistím, zda je o vý-
robek či službu zájem.“

Nenahraditelným nástrojem hospodářské 
soutěže se stala hlavně po  1. světové válce 
reklama a propagace výrobků. První nejzná-
mější marketingovou akcí firmy Baťa bylo 
opatření tzv. baťovská cena (typická devít-
ková cena) zavedena v roce 1922 a je dodnes 
obecně přijatým marketingovým pravidlem. 

Hlavním tématem propagace a  reklamy fir-
my Baťa byla reklama službou. Ve výkladních 
skříních se objevovaly místo stojanů s obuvi 
tzv. živé reklamy – pracující obuvníci, pediké-
ři, manekýni. Od roku 1918 byl vydáván časo-
pis Sdělení. Firma Baťa měla vlastní reklamní 
oddělení, které se podílelo na rozvoji inzerce, 
plakátové reklamy, tvorbě reklamních tabulí, 
brožur. 

V  roce 1926 byla založena společnosti Tisk 
s. r. o. a v roce 1935 stavba Filmových ateliérů 
Baťa. 

Jako nejvyšší realizaci každého člověka vní-
mal Tomáš Baťa službu. Cílem služby nebylo 
primárně získat okamžitý zisk, ale díky péči 
o zákazníka zajistit to, že se rád na prodejnu 
vrátí. 



" Služba začíná slušností
" Služ druhým – posloužíš sobě
" Služba přináší nejvyšší možný výnos z každé činnosti
" „Náš zákazník – náš pán“
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Tomáš Baťa dbal na vzdělávání svých zaměst-
nanců dle pozice, kterou zastávaly a schopné 
dokázal motivovat i k jiným činnostem. A tak 
pár hesel z Prodavačské příručky z roku 1932:

Byl si plně vědom toho, že právě služba, 
jakou zákazníkovi poskytneme, rozhoduje 
o  tom, zda bude spokojený, zda se bude 
vracet a  zda ve  svém okolí bude šířit dobré 
povědomí. V současnosti nazýváme tento jev 
jako tzv.“ Word of mouth.“

Máme-li budovat úspěšnou službu, mu-
síme začít každý u sebe. V rámci mezilid-
ských vztahů a  v  korespondenci mizí v  sou-
časnosti díky mailovým korespondencím 
přívětivý pozdrav. 

Ve  firmě Baťa se vytvářela tzv. desatera 
na různých úsecích, která měla pomoci no-
vým pracovníkům v jejich realizaci na pozici, 
kterou zastávali. Např. desatero“ Jak se má 
chovat prodavač“, „Jaký má být dobrý pro-
davač“, „Jak se stát inspirací pro druhé v ob-
chodě“, atd. Obdobná desatera byla na úse-
ku reklamy, tisku, výroby, výuky. 

V  oblasti péče o  nohy je Tomáš Baťa prů-
kopníkem pedikúry. Spolupracoval na výuce 
s MUDr. Račanským ortopedem a výsledkem 
jejich spolupráce byla vynikající Baťova škola 
pro pedikéry.

Domnívám se, že mnohé z vás bude toto období 
zajímat, a  proto připravuji výlet za  historií 
pedikúry do  Zlína (říjen 2019) s  návštěvou 
Baťovy vily s  přednáškou o  pedikúře a  službě 
jako základu podnikatelské vize.  ●



PODOLOGICKO-PEDIKÉRSKÝ DEN  
ČESKÉ PODIATRICKÉ SPOLEČNOSTI16.3. 2019 od 9.30 - 14.00 hodinvelký sál, veletrh WORLD OF BEAUTY AND SPA, Praha - Letňany

Garant: MUDr. Miroslav Koliba, MBA, prezident České podiatrické společnosti z. s.

Jana Výmolová, předsedkyně Podologicko-pedikérské sekce ČPS

 

 

   

   

   

 

 

   

   

”

PROGRAM: 

  9.30  -  9.45 hodin  PREZENCE

  9.45 - 10.00 hodin  Úvodní slova prezidenta ČPS a předsedkyně podologicko-pedikérské sekce ČPS

10.00 - 10.30 hodin  SILILEVO - KRÁSNÉ NEHTY JSOU OBRAZEM ZDRAVÍ- BAUEROVÁ JANA, 
ANGELINA PHARMA ČR s.r.o 

10.30 - 10.45 hodin NA CO NEZAPOMENOUT PŘI OŠETŘENÍ MYKOTICKÝCH NEHTŮ - 
PRAKTICKÉ RADY - JANA VÝMOLOVÁ

10.45 - 11.30 hodin  
TOMÁŠ FORMAN, SVORTO s.r.o

11.30 - 11.45 hodin    PŘESTÁVKA

11.45 - 12.30 hodin   

12.30 - 13.15 hodin   JAKÝ VÝZNAM MŮŽE MÍT PODIATRIE PRO MĚ A CO PŘINESE MÝM KLIENTŮM - 
Mgr. PAVLA RYBOVÁ

13.15 - 13.45 hodin  „CO JE DOBRÉ VĚDĚT PŘI VÝBĚRU PEDIKÉRSKÝCH KŘESEL A ŽIDLÍ - 
RAYMOND BLÁHA - HEVEA, GERLACHTECHNIK

 
14.00 - 14.15 hodin    PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ, SLOVO PREZIDENTA ČPS

 

 
  

ČLENOVÉ ČPS VSTUP ZDARMA, OSTATNÍ VSTUPNÉ 500 Kč.
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ DO 26.2. 2019 na e-mail: vymolovajana@email.cz

13.45 - 14.00 hodin    PRVNÍ PŘÍZNAKY CHRONICKÉHO ŽILNÍHO ONEMOCNĚNÍ - 
JAK JE POZNAT A CO DĚLAT? MUDr. JULIA ČERNOHORSKÁ Ph.D. 
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Coneta s.r.o., tř. T. Bati, areál Toma, a.s., bud. 45a, 765 02 Otrokovice
tel.: +420 577 663 668, fax. +420 577 663 691, gsm: +420 603 889 416

e-mail: coneta@coneta.cz, www.coneta.cz, www.coneta.eu

Jsme tady pro Vás 
– korektně, spolehlivě, odpovědně.

Navštivte náš velkoobchodní 
e-shop www.coneta.cz,

www.coneta.eu

Melag 75
horkovzdušný sterilizátor  

Vás
n
Vás
ně.

partner
Jste již přihlášeni v klubu

   Pedikérské   
    křeslo 
     Dita

?

Rolls Royce mezi 
podologickými přístroji

PODOLOG NOVA3

profesionální přístroj s medicinálním atestem, 
vhodný pro pedikúru i manikúru

Profesionální přístroj pro péči o přírodní 
i umělé nehty a nehtový design

PROMED 2020
Vysoce účinná kosmetika
pro pedikérské salony
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peclavus®
kvalitní a cílená péče o nohy a chodidla 

peclavus® sensitive

Starší lidé a diabetici zvláště trpí citlivou a suchou pokožkou, která se snadněji  
může různými oděrkami a otlaky poškodit. Pro ně byly vyvinuty speciální přípravky.  
Ty se za pomoci účinných přísad – jako je tee tree olej, mikrostříbro, urea, mořské 
řasy, výtažky z mechu a další, pokožce prospěšné ingredience postarají o to,  
aby byla pokožka chodidel v perfektním stavu, pružná a zdravá.  
Tyto produkty jsou na obalu označeny logem „vhodné pro diabetiky“. 

peclavus® sensitive 
Urea Foot Cream 

Skvělý pro okamžitou 
hydrataci, regeneraci 
a při pravidelné aplikaci 
trvalou úlevu suché 

pokožky. Krém s obsahem 
10 % urey, mořskými řasami 
a účinnými oleji – například 
ze světlice barvířské, se velmi 
dobře vstřebává do hlubších 
vrstev pokožky a uzamyká v ní 
vlhkost. Krém je velmi vhodný 
pro efektivní péči u osob 
trpících neurodermatitidou 
a diabetem. Balení: 75 ml, 
500 ml

peclavus® sensitive 
Tee tree Oil Crem

Speciálně vyvinutý 
pro diabetiky a osoby 
s citlivou a extrémně 
suchou pokožkou. 

Krém pokožku zklidňuje, 
regeneruje a zvláčňuje, chrání 
ji proti potu a nepříjemným 
zápachům, díky účinné 
kombinací přírodních složek, 
jako je olej z čajovníku 
a extrakt z mechu. Dobře se 

vstřebává, aniž by zanechal 
mastný film. Pro své účinné 
dezodorační vlastnosti je 
doporučován i pro sportovce 
a je celoročně velmi oblíbený 
u osob trpících potivými 
chodidly. Balení: 75 ml, 500 ml

peclavus® 
sensitive Silver 
Foot Crem

je obohacen o čistá, 
povrchově aktivní 
činidla z mikrostříbra. 

Nabízí velmi jemnou, 
viditelnou i hmatatelnou 
péči o citlivou pokožku. Je 
vysoce účinný u lidí, kteří 
trpí pocením nohou. Působí 
antibakteriálně, reguluje 
a odstraňuje zápach a při 
pravidelném používání 
stabilizuje dobrý stav kůže 
chodel. Balení: 75 ml, 500 ml

peclavus® sensitive 
Silver Foot Bath

Koupel pro nohy 
s mikrostříbrem 
a iontovým cukrem 
pro důkladnou 

očistu, šetrnou 
k pokožce. Obsa-
huje kromě mikročásteček 
stříbra také glycerin a olej 
z čajovníku a šalvěje, které 
mají antiseptické a zklidňující 
vlastnosti. Ztvrdlá pokožka je 
jemně změkčena extraktem 
z šalvěje, zatímco mentol 
zchladí, osvěží a zajistí norma-
lizaci vzhledu pokožky. Balení: 
150 ml, 1000 ml

peclavus®special

Mykózy nehtů nejsou jen 
kosmetickým problémem. 
Neošetřené infekce vedou 
často ke ztrátě celého 
nehtu. Okamžitá léčba je 
důležitá, aby se zabránilo 
šíření infekce z nehtů 
na pokožku. Produkty 
z řady peclavus® special 
nabízí mimořádnou 
pomoc, úlevu, efektivní 
a úspěšnou léčbu 
v každodenní péči 
o nohy. 
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peclavus®special 
Antimyx Silver 
Tincture

Slouží k ošetření nehtů 
napadených mykózou 
a jako prevence před 
jejím vznikem. Nehty 

a jejich okolí dezinfikuje, zklid-
ňuje a regeneruje. Zlepšuje 
vzhled pokožky a normalizuje 
kožní flóru. Obsahuje vysoce 
účinnou směs mikrostříbra, 
extraktu z aloe vera, glycerinu, 
levandule, listového hřebíčku, 
tee tree a šalvějového oleje. 
Vysoce účinné částečky 
stříbra odstraňují škodlivé 
bakterie a mikroorganizmy 
z povrchu nehtu i okolní 
pokožky, což rychle vylepšuje 
vzhled a poskytuje skutečnou 
ochranu. Nanáší se 1 kapka 
k nehtovému lůžku.  
Balení: 20 ml, 50 ml

peclavus® special 
Antimyx Tincture 
s Piroctone Olamine

Speciální tinktura 
s Pirocton Olamine, 
nabízí optimální 
ochranu proti 

nehtovým mykózám. Má 
zklidňující účinek a s pomocí 
speciální složky Piroctone 
Olamine, která ničí bakterie 
a plísně, podporuje přirozené, 
ochranné funkce nehtů. Nanáší 
se jedna kapka k nehtovému 
lůžku. Balení: 20 ml, 50 ml 

peclavus® special 
Antimyx Protector Stick

Použití přípravku pomocí 
sticku-tužky je velmi snadné. 
Aplikuje se přitisknutím hrotu 

doprostřed nehtu. 
Je to velmi poho-
dlné a výsledky jsou vyni-
kající. Patentovaná metoda 
penetrace zajišťuje, že si 
aktivní látky najdou cestu přes 
nehtovou destičku do matrixu 
nehtu, což je ideální pro rege-
neraci změkčených a poško-
zených nehtů, napadených 
mykózou. Prováděné studie 
prokázaly úspěšnost díky 
efektivní kombinaci esenciál-
ních olejů z tee tree, levandule 
a modrého cypřiše. Všechny 
složky jsou velmi dobře 
snášeny,používají se v řadě 
kosmetických přípravků. Tužka 
obsahuje přibližně 200-300 
ošetření. Používá se 2 x denně, 
po čtyřech týdnech 1 x týdně. 

peclavus® TEE TREE OLEJ
100% olej 
z austral-
ského 

čajovníku se používá 
především jako 
účinné, ale jemné 

antiseptikum, zároveň 
zklidňuje místo poranění či 
podráždní. Nesmí však přijít 
do kontaktu se sliznicemi. 
Balení: 10 ml

peclavus® 
special Callus 
Reducing Balm 

S přírodními sali-
cyláty, představuje 

velkou úlevu při prasklin-
kách a otlacích. Obsahuje 
salicyláty, výtažky z kozí brady, 
bílé vrby, jojoby, mandlový 
olej a pšeničné klíčky. Tato 
speciální kombinace dokonale 
změkčuje ztvrdlou pokožku, 
brání jejímu opětovnému 
zrohovatění a zaceluje drobné 
prasklinky. Po aplikaci ihned 
pocítíte úlevu. Pokožka 
chodidel je jemná, měkká 
a regenerovaná. Při pravi-
delném používání se trhlinky 
zacelí, otlaky se již neobjevují. 
Balení: 75 ml, 500 ml

peclavus® Antimyx 
Cream Papaya 

nejen, že má papája 
skvělou nutriční 
hodnotu, ale je také 
výjimečně univer-

zální, díky vysoce účinnému 
enzymu z papáji. Ten je ideální 
také pro léčbu mykóz pokožky. 
Při aplikaci zjistíte, že se 
krém rychle vstřebává, má 
příjemnou krémovou konzi-
stenci a jemnou, příjemnou 
vůni. Poté pocítíte, že vaše 
pokožka chodidel je dobře 
hydratovaná, jemná a pružná. 
Krém a jeho účinné látky 
lehce pronikají i do hlubších 
vrstev pokožky. Avšak největší 
benefit je zklidnění pokožky. 
Zmizí šupinky a zarudnutí, 
ustane pálení, svědění 
a podráždění. Balení: 75 ml, 
500 ml

" Kosmetika Peclavus  
si plným právem zaslouží 
naši pozornost. Je skvělá, 
účinná, jemná k pokožce 
i k životnímu prostředí. 
Stojí za vyzkoušení!
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Staronový člen 
redakční rady časopisu Podiatrické listy

MUDr. Miroslav Havrda 
je spoluzakladatel 
České podiatrické 
společnosti (2001), 
vzniklé transformací 
z Asociace pedikérů ČR, 
které byl rovněž členem. 
Po 20 letech práce 
1. viceprezidenta těchto 
společností na posledním 
sjezdu ČPS přenechal své 
místo mladším kolegům 
a těší se na další rozvoj 
společnosti a chce i nadále 
pomáhat jejímu rozvoji. 

Po vystudování Lékařské fakul-
ty UK v Hradci Králové a slože-
ní atestace z  neurologie začal 
v  roce 1993 pracovat jako pri-
vátní neurolog. První podia-
trické zkušenosti začal čerpat 
v roce 1994, kdy zahájil spolu-
práci s novozélandskou firmou 

Foot Science International při distribuci termoplastických vlo-
žek do bot Formthotics. Již v roce 1998 otevřel první podiatric-
kou ordinaci v ČR a v roce 2001 vzniklo Centrum komplexní péče 
o nohu. Před několika dny zahájila v Hradci Králové činnost Podi-
atrická klinika Zdravá noha. Po 25 letech vlastního podiatrického 
vzdělávání pod hlavičkou své firmy MEDsport zároveň předal své 
zkušenosti více než 1000 zájemcům o podiatrii. V roce 2007 se 
stala firma MEDsport generálním partnerem firmy Schein pro 
Česko a Slovensko. Její produkty i přístroje patří k tomu nejlep-
šímu na světě.

Dr. Havrda se spolupodílel se na vzniku podiatrického vzdělávání 
pro lékaře v  IPVZ, pořádal kursy pro fyzioterapeuty v  NCO NZO, 
a  nepřetržitě aktivně propaguje podiatrii na  celé řadě českých 
a slovenských konferencí. 

Je spoluautorem záznamového systému PodoCam, který se 
upevňuje na  podoskop, a  nožního strapu. V  poslední době 
čerpá nejvíce nových poznatků v  rámci konferencí FIP (Světová 
podiatrická federace) a  zejména se každoročně jako člen APMA 
(American Podiatric Medical Association) účastní konference 
amerických podiatrů. Pravidelně publikuje v Podiatrických listech 
a byl hostem celé řady pořadů v ČT, ČRo a  informuje o podiatrii 
v mnoha tiskovinách.

V  rámci Česka a  Slovenska pořádá mimořádnou odbornou 
akci − nyní již 11. ročník MEDsport sympozia proběhne v Hradci 
Králové opět v hotelu Tereziánský dvůr 11. - 13. června 2020.  ●
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První Podiatrická klinika 

Zdravá noha
byla otevřena v Hradci Králové 9. 1. 2019

Je v centru města na velmi klidném místě s dostup-
ným parkováním v blízkém okolí.

Na ploše 300 m2 zde pracuje 10 zaměstnanců: lékař, fyzio-
terapeuti, zdravotní sestry, techničtí pracovníci, atd. Klinika 
má tři základní pracoviště: lékařské neuropodiatrické a dvě 
fyzioterapeutická – dětskou ordinaci a  ordinaci zaměřenou 
na prevenci a sportovce. V budově je pro školící akce moderně 
vybavená přednášková místnost pro 20 posluchačů, kteří si 
zde mohou prohlédnout všechny produkty a přístroje firmy 
Schein. Na  pozemku Podiatrické kliniky vznikl „chodník 
naboso“, který mohou využívat všichni návštěvníci zařízení. ●
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D Foot international je nástupnická orga-
nizace International Working Group on 
the Diabetic Foot (IWGDF). IWGDF byla 
původně založená v  roce 1996 a  praco-
vala pod záštitou International Diabetes 
Foundation (IDF). IWGDF nadále pravi-
delně vydává Mezinárodní konsenzus 
o  syndromu diabetické nohy, nicméně 
ostatní aktivity přechází pod organizaci 
D Foot international, která byla založená 
v Belgii v roce 2018, dle Belgického práva.

MUDr. Miroslav Koliba, MBA

Mezinárodní konsenzus v péči o diabetickou nohu 
je on-line dostupný na http://iwgdf.org/. 

Konsenzus řeší problematiku prevence diabetické 
nohy, denní péče o pacienta s diabetickou nohou, 
odlehčení a  obuv, řešení infekce, ischemické 
choroby dolních končetin a  řešení ran u  diabe-
tiků. Konsenzus je náročný na verifikaci informací 
a reflektuje evidence based medicine v praktických 
doporučeních.

Organizace D foot international nadále pokra-
čuje v  aktivitách, které v  minulosti řešila IWGDF. 
Jedná se zejména o aplikaci zásad mezinárodního 
konsenzu o  syndromu diabetické nohy pro praxi, 
vzdělávání odborníků, podporu organizace podi-
atrie zaměřené na  diabetickou nohu v  jednotli-
vých zemích. D Foot international vydává bulletin 
FootNote, který je online dostupný na  stránkách 
https://goo.gl/9VwiuL. 

Mezi zajímavé programy, které D foot realizuje, pa-
tří: Train-the-Foot-Trainer programme, tento 
program je určen odborníkům a  učí je, jak orga-
nizovat kurzy pro odborníky, nebo například Dia-
betic foot e-learning package, což je on-line 
výukový modul. 

Ve dnech 16. – 18. listopadu 2018 jsem měl mož-
nost jako člen výboru podiatrické sekce České 
diabetologické společnosti zúčastnit se D Foot 
Implementation Summit, kterého se zúčastnilo 
přibližně 150 účastníků z celého světa. Byly před-
neseny přednášky o implementaci výše uvedených 
doporučených postupů v různých krajinách země. 

Pan profesor Armstrong (USA) přednášel o infekci 
diabetické nohy a o vizi možnosti léčby v budouc-

D Foot
international

Zleva doprava:  
Frederico Del Puerto Galeano MD., 
Maria Del Rocio Aparicio M.D. (oba 
Paraguai), MUDr. Miroslav Koliba, MBA, 
a prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. 
z IKEM Praha, na společné večeři 



 w w w . p o d i a t r i e . c z  39

Podiatrické listy 1/2019

Jako součást setkání se v  pátek večer 
konalo Mezinárodní valné shromáž-
dění účastníků, kde byly definovány 
právní aspekty společnosti. Byl před-
staven rozpočet společnosti a plánované 
programy společnosti. 

V  den odjezdu byly vytvořeny okrouhlé 
stoly států dle kontinentů. My jsme řešili 
problematiku péče o  nohu v  Evropě 
a srovnávali dostupnost péče a vybavení 
pomůckami v prevenci diabetické nohy. 
Názory se tříštily zejména dle regionů 
a ekonomické zdatnosti státu. Dle celo-
světového srovnání patříme ke  státům, 
kde je pacientům poskytovaná vysoká 
úroveň péče o diabetickou nohu, bohužel 
sami to tak nevidíme.

MUDr. Miroslav Koliba, MBA  
a prof. Hanan Ganish MD, Phd.,  
předsedkyně Egyptské Společnosti  
pro léčbu diabetické nohy  
při výměně dárků  

nu. Byl představen koncept telemedicíny, kdy prak-
tický lékař pomocí fotek konzultuje odborníka v léčbě 
diabetické nohy. 

Pauline Wilson z  Irska uvedla dokument POINT, 
o  kterém již byla zmínka v  časopisu FOOTSTEPS 
(časopis pravidelně zveřejňuje naše společnost 
na našich stránkách). Tento dokument představil IFP 
– vznikl jako konsenzuální dokument skupiny D  Foot 
international s FIP. Autoři dokumentu jsou Kristien Van 
Acker, diabetolog z Belgie, Matthew Garoufalis, podiatr 
z  USA Pauline Wilson, podiatr z  Irska, Neil Baker, 
podiatr z  Kuwaitu, Stuart Baird, odborník z  Anglie, 
Esther García, podiatr ze Španělska, Mieke Fransen, 
podiatrist z  Belgie, Luc Hendrickx, administrátor 
z  Belgie, Caroline Teugel, administrátor z  Belgie 
a Norina Alinta Gavan, odborník z Rumunska. 

Dokument POINT pojednává o  zásadních tematikách 
v  péči o  diabetickou nohu a  definuje čtyři úrovně 
znalostí v péči pacienta. 

Základní okruhy problematiky v péči 
o pacienta se syndromem diabetické 
nohy tvoří: 

" všeobecné znalosti o diabetu 
a komplikacích, 

" základní poznatky ve screeningu diabetické 
nohy a diagnostice SDN, 

" dermatologické znalosti u pacienta 
s diabetem, 

" znalosti zobrazovacích technik, 
" farmakologické poznatky a dovednosti, 
" lokální léčba ran,
" diagnostika a léčba ischemické choroby 

dolních končetin u diabetiků, 
" diagnostika a léčba Charcotovy 

osteoartropatie, 
" možnosti ovlivnění kvality života u pacientů 

se syndromem diabetické nohy, 
" prevence ran a možnosti odlehčení 

u pacientů bez defektu, 
" diagnostika a léčba diabetické neuropatie, 
" chirurgie nohy, 
" výzkum, audit a vedení týmů v péči o nohu. 
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Světový 

podiatrický
kongres 
1 4 .  –  1 6 .  1 1 .  2 0 1 9  •  M I A M I ,  U S A

Světový kongres podiatrie je prestižní konference 
organizovaná Mezinárodní federací podiatrů  
a Mezinárodní federací podologů (FIP-IFP).  
Od prvního Světového kongresu 
podiatrů v roce 1966 je kongres 
místem setkání kolegů podiatrů 
a podologů z více než 40 zemí 
světa. 

Světový kongres podiatrů se bude konat 
v  hotelu Hyatt Regency na  Floridě v  USA 
v Miami a v hotelu James L. Knight Venue, 
které jsou vzájemně propojeny.

T É M ATA  P R O G R A M U

biomechanika a  ortopedie nohy, analýza 
chůze, operace v  oblasti zánoží a  předo-
noží, preventivní dětská medicína, pohled 
na  dětskou nohu, správná péče o  rány, 
diabetická noha, zánětlivá onemocnění 
nohou, zásady ošetření nehtů, sportov-
ní medicína, dermatologie, podiatrické 
vzdělávání ve světě, ve vlastní zemi atd.

Registrační poplatky pro člena FIP-IFP do  6.  května 
2019 činí poplatek US$ 400 (nečlen US$ 495, student 
US$  50) do  21.  10. 2019 US$ 495 (nečlen US$  595, 
student US$  50), od  13.  listopadu US$ 595 (nečlen 
US$  795, student US$ 100). Ostatní zdravotničtí 
odborníci medicínských podiatrických center (zdra-
votní sestra) mají stanoven poplatek dle termínů 
US$  550, US$ 625, US$  800. Studenti při nároku 
na  snížený poplatek musí dodat dopis nadřízeného 
nebo ID v anglickém jazyce s potvrzením o studiu.

Důležité upozornění – na  workshopy je nutné 
se předem zaregistrovat, jsou zdarma. V případě 
naplnění kapacity je ještě možnost vyčkat jako 
náhradník v  den konání workshopu, pokud se 
původně nahlášený účastník nedostaví.

Storno podmínky, vízové povinnosti, formy 
úhrady – vše je pro zájemce k dispozici na www.
podiatry2019.org. ●

MUDr. Marie Součková
1. viceprezidentka ČPS

prof. David  
G. Armstrong
MD – odborný  
garant kongresu

V Ý H O DY  R E G I S T R O VA N ÝC H  
Ú Č A S T N Í K Ů

" Vstup na plenární zasedání, 
kongresové zasedání a workshopy

" Vstup na výstavu firem
" Vstup na zasedání Campfire, 

Learning Lounge a setkání 
s odborníkem ** New In 2019

" Kongresové materiály
" Občerstvení a obědy
" Účast zdarma na recepci 
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Zdravotní rizika 
sedavého povolání

Miriam Tejklová

Ergonomie je vědecká disciplína, optimalizující interakci 
mezi člověkem a dalšími prvky systému a využívající teorii, 
poznatky, principy, data a metody k optimalizaci pohody člověka 
a výkonnosti systému.

Statistické studie z posledních let ukazují, že se 
délka aktivního života prodlužuje. Lidé však trpí 
různými nemocemi, které snižují kvalitu života. 
Jejich možnou příčinou jsou i  nevhodné pra-
covní podmínky či nerespektování základních 
ergonomických poznatků v  praxi. Jako příči-
nu svých zdravotních problémů uvádí až 25 % 
zaměstnanců v zemích EU nejčastěji muskoske-
letální poruchy. Nejinak je tomu u nás.

V poslední době se životní styl převážné většině 
našeho světa radikálně změnil. To znamená, 
trávíme čas převážně v sedě. Lidské tělo může 
zaujímat mnohé polohy mezi stáním, sezením 
a  ležením. Mnohdy jsme již unaveni, když 
musíme zůstat klidně stát. Naše svaly jsou 
stvořeny pro dynamickou činnost, a  proto je 
pro nás méně únavné, když svaly používáme. 
Dynamika, pohyb a změna poloh jsou pro nás 
nezbytnou nutností denního života a  pracov-
ního výkonu.

Z D R AV O T N Í  R I Z I K A  S E D AV ÝC H 
Z A M Ě S T N Á N Í

" onemocnění srdce, vysoký krevní tlak
" projevy arteriosklerózy
" cukrovka 
" karcinom tlustého střeva, žaludeční vředy
" deprese, neurózy
" hemoroidy

V L I V  S E Z E N Í  N A   P O H Y B O V Ý 
SYS T É M

" vadné držení těla
" funkční poruchy páteře (blokády)
" oslabený svalový systém – změny aktivity 

svalů šíje, ramenního pletence v závislosti 
na poloze 

" psychická zátěž a z toho plynoucí např. 
tenzní bolesti hlavy

" přetížení vazů (ligament) např. dlouho-
dobý předklon, anteflexní bolesti hlavy

" osteoporóza, onemocnění meziobratlo-
vých plotének atd.
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E R G O N O M I E  P R A C O V I Š T Ě  V S E D Ě

Ze své praxe mohu uvést zkušenosti ergonomie na pedikérském pracovišti. Předpokladem není jen 
velikost místnosti a prostor pro provádění ošetření nohou, to je dáno hygienickou normou stejně jako 
osvětlení či větrání. Základem zdravé práce vsedě je ergonomické sedadlo – pracovní židle, která 
podporuje dynamické sezení, změny poloh oproti stabilitě a ideální sed ve správné poloze.

M E Z I  D A L Š Í  A S P E K T Y,  K T E R É  V S T U P U J Í  D O   P R A C O V N Í H O  P O L E ,  PAT Ř Í 
P O L O H A  K L I E N TA 

Je nutné zabezpečit si dobré zorné podmínky, dosahy, dbát na  vyrovnanou polohovou zátěž při 
výkonu ošetření. V neposlední řadě je důležité i umístění pracovního stolku a dostatek prostoru kolem 
křesla. Křeslo určené pro klienta nám musí zabezpečit co nejmenší zátěž našeho pohybového ústrojí 
při pracovní pozici s dodržením správného dynamického sedu – ne však na úkor klientova pohodlí. 
Dobrou organizací práce a kvalitně vybaveným pracovištěm můžeme minimalizovat rizika sedavého 
zaměstnání a také neuropsychickou zátěž organizmu.

Z vlastní zkušenosti vím, co jsou neustupující bolesti páteře. Jsem po dvou autohaváriích a pro sedavý 
způsob svého povolání jsem hledání dobrého vybavení odpovídajícího moderní době a dynamickému 
stylu sezení věnovala dostatek času. Z široké škály nabídek jsem měla možnost na různých veletrzích 
nebo i ve firmách vyzkoušet různé židle, křesla a přístroje. Za dobu více než 15 let praxe jsem praco-
vala i školila v různých podmínkách a s různými přístroji. Moje problémy se nakonec minimalizovaly 
zakoupením vybavení provozovny od společnosti Coneta, kterou v ČR zastupuje firma RUCK. Pojízdná 
židle, ideální ergonomické křeslo a přístroj s minimální hlučností, lehkostí a snadným ovládáním mi 
naprosto vyhovují.    ●
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Medical Taping
Concept 
v podiatrii
Co je to Medical Taping Concept (dále 
jen MTC) a jak ho využíváme v podiatrii? 
MTC je německý koncept vycházející 
ze základů kinesiotapingu, jehož 
zakladatelem je japonský chiropraktik 
Kenzo Kase. MTC pracuje s kvalitními 
kinesiotejpy Kira Sports Tape nebo  
BO-Tape a má široké využití 
v rehabilitaci, ortopedii i v podiatrii. 

Lucie Krestová
Dis. fyzioterapeut,  

lektor Medical Taping  
Concept, Příbor

Jana Výmolová
pedikérka, předsedkyně 
podologicko-pedikérské 
sekce ČPS, Příbor

Účinky MTC zajišťuje především elasticita tejpu způsobující dráždění reflexních bodů, mikro masáž 
a zvedání kůže od podkoží atd. Bavlněný materiál tejpu zajišťuje voděodolnost, prodyšnost a vysoký 
komfort i  při dlouhodobém 
nošení. Tejpy většinou apliku-
jeme v 7 denním rytmu – 4 krát 
7 dní.

Správně aplikovaný tejp zvy-
šuje látkovou výměnu, což má 
za  následek výrazné urychlení 
regeneračního procesu. Toho-
to účinku využíváme v naší pra-
xi při akutních úrazech, zhmož-
děninách, ale také k  urychlení 
hojení ran, odřenin, u zarůsta-
jících nehtů, začínajících bér-
cových vředů, dekubitů (např. 
obrázek č. 1, 2).

obr. 1 Parciální amputace  
nohy – neuropatie,  
PŘED TEJPOVÁNÍM

obr. 2 Parciální amputace nohy  
PO TEJPOVÁNÍ
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Dalším účinkem kineziotapingu MTC je ovlivnění svalového napětí. Používáme ho při relaxaci přetí-
žených svalů, či aktivaci svalů oslabených. Vše závisí na způsobu nalepení tejpu na konkrétní sval. 
V  podiatrii toho využíváme např. při preventivním nebo i  akutním tejpování kladívkových prstů 
na kterých vznikají hyperkeratózy nebo ovlivněním léčby defektů na hlavičkách metatarsů objevují-
cích se u diabetiků se syndromem diabetické nohy, při přetížení achillovy šlachy, patních ostruh atd. 
(např. obrázek č. 3, 4).

Vzhledem k  elasticitě tejpu můžeme kinesiotejping MTC použít i  pro korekci vadného držení těla, 
špatného postavení dolních končetin (vtáčení nohou, equinovarů, ploché nohy,...), ale i  v  těžších 
případech jako je stav po cévní mozkové příhodě nebo u pacientů s dětskou mozkovou obrnou (např. 
obrázek č. 5, 6, 7, 8).

obr. 3 Kladívkové prsty PŘED KOREKCÍ TEJPEM

obr. 4 Kladívkové prsty PO KOREKCI TEJPEM

obr. 5: Pes equinovarus PŘED KOREKCÍ TEJPEM obr. 6: Pes equinovarus PO KOREKCÍ TEJPEM
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R E F L E X N Í  Ú Č I N E K  M Á  P E R F E K T N Í  V ÝS L E D K Y,  P O K U D  T E R A P E U T  S P O J Í 
S V É  Z N A L O S T I  S E  Z N A L O S T M I  Z   R E F L E X N Í  T E R A P I E . 

V neposlední řadě využijeme účinek analgetický kdy tejpujeme např. hallux valgus (např. obrázek 
č. 9, 10).

P R O  Ú Č I N N O S T  T É T O  T E R A P I E  J E  N E Z BY T N É ,  A BY  J I  P R O VÁ D Ě L 
O D B O R N Í K ,  K T E RÝ  J E  V YŠ KO L E N  K U R Z E M  M T C .

Terapie kinesiotapingem v rukou laika přináší nejen riziko neúspěchu ale také četná rizika spojená 
s  kontraindikacemi. Mezi nejzávažnější kontraindikace patří: zhoubné neléčitelné nádorové 
onemocnění, akutní záněty, hluboká žilní trombóza, akutní alergická reakce, těžká srdeční 
insuficience, přetížený pacient, těhotenství. Vždy je nutné individuální posouzení.  ●

obr. 7: Planovalgozita PŘED KOREKCI TEJPEM

obr. 9: Hallux valgus PŘED KOREKCI TEJPEM

obr. 8: Planovalgozita PO KOREKCI TEJPEM

obr. 10: Hallux valgus PO KOREKCI TEJPEM
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Relaxační víkend 

Letos vás zveme do krásného prostředí Jižních Čech. Relaxační 
pobyt bude zaměřen hlavně na odpočinek, načerpání energie 
a poznávání zajímavých míst. 

v Českém Krumlově a v Lipně 
nad Vltavou 
V E   D N E C H  2 6 .  -  2 8 .  4 .  2 0 1 9

Ubytováni budeme v  hotelu Lake Resort v  Lipně nad 
Vltavou. Apartmány disponují komfortně vybavenými 
obývacími pokoji s krbem, plně vybavenými kuchyněmi, 
vlastní saunou a wifi. 

Po dobu pobytu budeme mít k dispozici 
vstup zdarma do aquaparku v Lipně nad 
Vltavou. Dále se v resortu nachází víceú-
čelové sportovní hřiště a minigolf. 

Pokud nám bude přát počasí, můžeme 
si zde zahrát tenis, volejbal, házenou, 
a mnoho dalších kolektivních her. Veške-
ré sportovní náčiní je k dispozici, včetně 
zapůjčení jízdních kol. 

V pátek navštívíme Hrad a zámek v Čes-
kém Krumlově, historické centrum měs-
ta a  další zajímavosti, po  kterých nás 
provede profesionální průvodce. 

Sobota bude ve znamení pohybu na čers-
tvém vzduchu a  to v  Lipně nad Vltavou. 
Po  snídani vyrazíme do  Království 
korunami stromů a  království lesa, pro 
odvážné je zde připravena bobová dráha, 
sjezd na koloběžkách a lanová dráha. 

Odpoledne nás čeká výlet lodí po lipen-
ské přehradě se zábavou. Na závěr neza-
pomeneme na vzdělávání, a po nedělním 
obědě se spolu rozloučíme.  
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} Cena pro členy ČPS 3500,- Kč  
pro nečleny 4000,- Kč.  
V ceně je zahrnuto ubytování,  
stravování a veškeré vstupné. 

Přihlášky e-mailem:  
eveline@email.cz. 
Po odeslání přihlášky nejpozději 
do 5. 4. 2019 uhraďte uvedenou 
částku na účet společnosti: 
101 104 39 59/5500,  
jako VS uveďte členské číslo.  
Do poznámky prosím napište  
vaše jméno a RELAX. Podrobný 
program obdrží mailem každý  
řádně přihlášený.

Č E S K Ý  K R U M L O V

Český Krumlov je mimořádným architekto-
nickým skvostem, jehož význam potvrzuje 
zápis města na  listinu světového kulturního 
dědictví UNESCO v  roce 1992. Nad meandry 
řeky Vltavy se vyvinul jedinečný soubor 
městské zástavby, především ze 16.  století, 
spolu s  rozsáhlým areálem hradu a  zámku, 
který je po Pražském hradu druhým největším 
zámeckým komplexem České republiky. 
Historické sídlo rodu Rožmberků  zahrnuje 
řadu zámeckých budov, slavný maškarní 
sál, unikátní, nedávno zpřístupněné barokní 
divadlo, zámeckou zahradu s  rokokovou 
fontánou a  letohrádek Bellarie s  otáčivým 
hledištěm – dějiště sezonních divadelních 
představení. Výraznou dominantou města je 
chrám sv. Víta, cenné dílo jihočeské gotiky.

L I P N O  N A D  V LTAV O U

Dnešní obec, položená nad začátkem Lipenské 
údolní nádrže, se dříve rozkládala v údolí Vltavy. 
Původní osada patřila do panství Vyššího Brodu 
a stejně jako mnohé okolní sídla patřila mezi malé 
dřevařské osady, v  níž žili dělníci zabezpečující 
plavení dřeva po  Vltavě. V  polovině 20. století, 
kdy mezi roky 1952 a  1959 došlo k  vybudování 
vodní nádrže Lipno. Vodní nádrž Lipno s plochou 
přibližně 4  650 ha a  objemem 306 milionů m3 
je největším vodním dílem v  České republice. 
Díky ideální poloze u  Lipenské přehrady patří 
v současnosti Lipno nad Vltavou k vyhledávaným 
turistickým a rekreačním místům. 

Srdečně Vás jménem společnosti zve a  těší se 
na Vás    ● 

Bc. Eva Ptáčková
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Ortopedické vložky speciální 

ORTHOFEET
Jsou speciální ortopedické vložky vyráběné na základě digitálně 
snímaných tlakových hodnot z chodidla nohy. Mají vynikající 
vlastnosti a vytvářejí tak zcela individuální oporu nohy. Milan Ságl

Ortop Protetika

Nošením nevhodné obuvi může dojít časem 
k různým potížím, bolestem, vadám i deformi-
tám v oblasti nohy. Tyto aspekty poté způsobují 
obtíže v celém systému. Musíme vždy pohlížet 
na lidské tělo jako na celek a sledovat i postave-
ní ostatních kloubů končetin a postavení páteře 
i osy těla. Existuje celá řada cvičení pomocí růz-
ných rehabilitačních pomůcek (míčky, válečky, 
balanční podložky apod.). Velice důležité je ta-
ké doplnit vhodnou pohybovou aktivitu ve vol-
ném prostoru venku. 

Z A J Í M Á  VÁ S  J A K  O R T H O F E E T 
T E C H N O L O G I E  F U N G U J E . 

Měření chodidel se provádí ve stoji na optickém 
zařízení. Kompletní diagnostika a  analýza 
chodidel je přenášena do centrálního počítače, 
který je propojen s  CNC frézou a  ta na  základě 
získaných informací přesně obrobí ortopedické 
vložky. 

V  případě závažnějšího postižení nohou, je 
cílená a komplexní analýza plosek nohou velice 
důležitá. Neméně důležitý je i celkový stav pohy-
bového aparátu. A  právě výrobou speciálních 
ortopedických vložek můžeme korigovat i posta-
vení hlezenních kloubů, kolen, kyčlí i páteře. 

Systém ORTHOFEET umožňuje vyšetření zatí-
žení chodidel při plochonoží, deformitách 
a bolestivých stavech, které jsou spojeny nejen 
s problémy u nohou. 

Analýza chodidel nám umožňuje pořízení 
digitálního záznamu, archivaci a  tím i  doda-
tečné porovnávání výsledků měření. Měření 
nohou pomocí systému ORTHOFEET využijí 
lidé s  bolestmi v  oblasti nohou, pohybového 
aparátu, bolestmi zad i  hlavy. Veliké využití 
má i pro sportovce. Tyto speciální ortopedické 
vložky pak skutečně řeší problémy nejen Vašich 
nohou, ale i  správného držení těla důležitého 
k nepřetěžování páteře.

S E N Z O M O T O R I C K É  V L O Ž K Y 
S E N S O F E E T 

" Prémiové senzomotorické vložky jsou aktivní 
při každém kroku, 

" zhotovené jsou podle měrných podkladů 
uživatele pomocí moderní technologie,

" stimulují svalstvo nohou, 
" tvar vychází z  diagnózy a  projevů stoje 

a chůze, 
" respektují typ a velikost používané obuvi,
" jsou tvořeny speciálními aktivními prvky 
" na míru každému pacientovi. 

Hlavními účinky jsou stimulace, detonizace, 
derotace a stabilizace. 

U dětí nám tyto vložky zajistí správný vývoj dět-
ské nohy, jistější průběh chůze a zlepší celkovou 
stabilitu. Dospělí dosáhnou úlevy a  stabilizace 
po celodenní práci. Sportovcům pomůžou vlož-
ky Sensofeet zlepšovat výkony a přinesou úlevu 
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od  bolesti způsobené přetížením svalů 
při vysokém výkonu. 

U  neurologických vad hlavně u  dětí 
s  funkčním deficitem dojde ke zlepšení 
projevů chůze a celkové rovnováhy. 

Vložky jsou frézovány velice moderní 
CNC technologií, která umožňuje vypra-
cování do nejmenších detailů. 

Tvar vložek je zhotoven přísně indivi-
duálně dle anatomie plosek nohou, 
kde přes receptory dochází ke  stimu-
laci svalů a  následně svalových řetěz-
ců. Ovlivňujeme tak držení celého těla. 
Dojde ke  zmírnění potíží a  k  následné 
harmonizaci průběhu pohybu.  ●

Senzomotorické vložky
SENSOFEET

PRSTOVÁ PELOTA
snižuje napětí plantární 

fascie a plantárních flexorů

MEDIÁLNÍ PATNÍ PELOTA
stimuluje m. tibialis posterior

LATERÁLNÍ  
PATNÍ PELOTA

stimuluje peroneální 
svalovou skupinu

RETROKAPITÁLNÍ PELOTA
snižuje napětí plantárních flexorů

Milan Ságl
Ortop Protetika



1 6 .   3 .   2 0 1 9
" PODIATRICKÉ MINIMUM 

Vyšetření nohy na podoskopu  
a systémem PodoCam |  
MEDsport Hradec Králové s.r.o.,  
V Lipkách 1233/18a,  
500 02 Hradec Králové

1 6 .   3 .   2 0 1 9
" PODOLOGICKO-PEDIKÉRSKÝ DEN 
 veletrh World of Beauty Spa jaro 2019 |  

Praha-Letňany, velký sál

1 7.   3 .   2 0 1 9
" TECHNICKÁ ÚPRAVA  

PODIATRICKÝCH VLOŽEK
 MEDsport Hradec Králové s.r.o.,  

V lipkách 1233/18a,  
500 02 Hradec Králové

2 3 .   3 .   2 0 1 9
" REFRESH – UVOLŇUJÍCÍ TECHNIKY 

NOHY, MOBILIZACE  
A KINESIOTAPING – NOVINKY
Refresh v anatomii nohy, funkční poruchy, 
strukturální, zánětlivá a jiná onemocnění 
nohy s praktickým výcvikem uvolňujících 
technik, kazuistiky z praxe, rady 
a kinesiotaping, novinky; 
určeno hlavně pro absolventy  
základního kurzu |  
Lékařské podiatrické centrum, 
akreditované pracoviště MŠMT,  
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

2 9 .   3 .   2 0 1 9
" KURZ PRÁCE S BS ŠPONAMI

Způsoby rovnání nehtu, komplikace, zásady 
první pomoci, uvolnění nehtového valu, 
tamponáda, Sulci protektor, špony BS 
Classic, BS s magnetem, BS s magnetem +, 
BS Quick; zaměření také na dětské 
nehty, stařecké nehty, diabetický klient, 
deformované nehty | Eliška Kopecká – 
Pedikúra, Havlíčkova 430, Litomyšl

3 0 .   3 .   2 0 1 9
" ZÁKLADY ORTOPEDIE PRO 

POSKYTOVATELE PEDIKÉRSKÝCH 
SLUŽEB 
Základy ortopedie, deformity prstců, 
halluxy, artróza, poúrazové stavy, 
zlomeniny z přetížení a další funkční 
i strukturální poruchy pohybového aparátu, 
poradenství v oblasti správného obouvání, 
cviky do praxe, ukázka metrických a dalších 
metod | Lékařské podiatrické centrum, 
akreditované pracoviště MŠMT,  
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

3 1 .   3 .   2 0 1 9
" PRAKTICKÝ WORKSHOP  

FUNKČNÍ NOHA
Workshop o pochopení a procítění správné 
funkce nohou (především chodidla) 
a jejich správné využití při chůzi, běhu, 
v běžném životě i sportu; workshop vychází 
z konceptu SPIRALDYNAMIK, TRIGGER 
POINT, BAREFOOT SPECIALIST, FASCIAL 
FITNESS, GRAY INSTITUTE, ANATOM | 
pořádají: Mgr. Ondřej Lunga,  
Bc. Štěpán Haškovec
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6 .   4 .   2 0 0 1 9
" ZHOTOVENÍ INDIVIDUÁLNÍCH 

SILIKONOVÝCH KOREKTORŮ
Teoretické a praktické dovednosti 
ke zhotovení silikonových korektorů na míru 
dle potíží pacienta – hlavně pro hallux 
valgus | Lékařské podiatrické centrum, 
akreditované pracoviště MŠMT,  
Maiselova 4, 110 00 Praha 1

1 2 .   4 .   –   1 4 .   4 .   2 0 1 9
" PODIATRIE – FYZIOTERAPIE NOHY, 

BIOMECHANIKA DOLNÍCH KONČETIN
Diagnosticko-terapeutické postupy 
cílené na obnovu fyziologické funkce 
dolní končetiny v kontextu držení celého 
těla; prezentace materiálů od výrobců 
individuálních stélek | Regenerační studio 
Dajal, Vyšehradská 43, Praha 2

1 1 .   5 .   2 0 1 9
" 18. SJEZD ČESKÉ PODIATRICKÉ 

SPOLEČNOSTI Z. S.
Paspův sál (1. patro budovy pivovaru 
Staropramen a.s.), Nádražní 84, Praha 5

1 4 .   1 1 .  –  1 6 .   1 1 .   2 0 1 9
" SVĚTOVÝ PODIATRICKÝ KONGRES  

FIP – IFP 
Hotel Hyatt Regency, Florida, Miami, USA

1 1 .   6 .  –  1 3 .   6 .  2 0 2 0
" MEDSPORT SYMPOZIUM HRADEC 

KRÁLOVÉ
Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové
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