
PODOLOGIE s.r.o. 

a 

Česká podologická společnost, z.s. 

 
organizují vzdělávací seminář 

 

  

 
Termíny konání: dle přehledu akcí a kurzů na www.podolog.cz a www.vasenohy.cz 

Hodnoceno ve vzdělávacím  systému České podologické společnosti: 30 kredity. 

Místo konání: Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4 - Michle, Pelhřimovská 1015/3. 

 

Hlavní témata:  

Úvod, anatomie, fyziologie a patofyziologie nohy a nehtu. 

Problematika zarůstajících nehtů - metody řešení, chirurgické výkony, klasifikace zarostlého nehtu, paronychie. 

Principy a příčiny vzniku zarostlého nehtu, správná úprava nehtů, prevence. 

Zhotovení nehtových rovnátek, principy rovnání, způsoby rovnání, vývoj metod rovnání nehtů ve světě od         

r. 1873, výběr vhodného typu rovnacího aparátku. 

Praktická část: zhotovení otisku, odlití sádrového modelu a jeho úprava, výroba rovnátka, nácvik práce s nástroji 

a drátem, připevnění k nehtu, popis a předvedení všech rovnacích aparátků uvedených výše v názvu kurzu. 

Workshop: praktická ukázka zhotovení kovového Ross Fraser rovnátka a aplikace na klientovi, s komentářem. 

Komentované řešení dvou komplikací zarůstání nehtů řešené rovnáním. 

 

Časový harmonogram: 

Prezence: 8.45 hod. 

Zahájení kurzu: 9.00 hod. 

Předpokládané ukončení: 16.00 hod. 

Program je rozdělen do dvou bloků. (dopolední a odpolední s přestávkou na oběd) 

 

Cena: 2 - 4 osoby - 5000,- Kč, individuální kurz pro 1 osobu na vlastní přání - 10000,- Kč 

Pro absolventy odborného kurzu podologie je sleva 50% z uvedené ceny. Nevztahuje se na individuální variantu. 

Všechny uvedené ceny jsou pro členy České podologické společnosti. Pro ostatní je cena o 20% vyšší.  

Školitel: Mgr. Jaroslav Fešar, MBA - autor názvu nehtové rovnátko v ČR 

Organizátor akce: Mgr. Fešar Jaroslav, MBA, prezident České podologické společnosti, z. s. 

 

Závazně si svoji účast zaregistrujte a potvrďte na e-mailu: jaroslav.fesar@seznam.cz. 

Na Vámi uvedený e-mail Vám budou později zaslány bližší informace. 

Současně uhraďte poplatek za kurz, nejpozději však do deseti dnů od přihlášení. 

na účet PODOLOGIE s.r.o.: 4392229389/0800.  

Ze Slovenska: CZ16 0800 0000 0043 9222 9389, BIC (SWIFT): GIBACZPX. 

Variabilní symbol: členové ČEPOS - Vaše členské číslo, nečlenové - prvních šest čísel RČ.  

 

Každý účastník školení obdrží skripta, certifikát a výukový usb flash disk s návodem na zhotovování rovnátka 

Ross Fraser. Občerstvení, polední coffe break a nápoje v ceně. Parkování před objektem. 

Kurz se uskuteční, jsou-li přihlášeni alespoň dva účastníci. Nevztahuje se na individuální variantu. 
Maximální počet účastníků je 4. Při více přítomných by byla ohrožena kvalita výuky, na kterou klademe největší 

důraz. 

www.vasenohy.cz 

http://www.podolog.cz/
http://www.vasenohy.cz/

