
Poskytovatelé podiatrických služeb – Jižní Čechy 

POJEM "PODIATR" 
Podiatrie je obor, který sdružuje odborníky z mnoha oborů, zabývajících se péčí o nohu. Co 
vlastně ale takový PODIATR musí umět? Především musí být profesně zdatný, vzdělaný 
(částečně) ve všech příbuzných oborech a schopný odpovědět na jakoukoliv otázku svého 
klienta, týkající se stavu nohou a aparátu, který s nožním aparátem přímo souvisí. Nezbytně 
nutné, pro správný výkon profese je ovládat základy především těchto medicínských oborů: 
dermatologie, ortopedie, neurologie, diabetologie, rehabilitace, pediatrie, flebologie, 
traumatologie a algeziologie a dalších oborů a oblastí, jako jsou přístrojová pedikúra, výroba 
obuvi a individuálních ortopedických pomůcek, zákony a právo, ekonomie, sociologie, 
psychologie, všeobecná anatomie, hygiena, epidemiologie a mikrobiologie, první pomoc, 
pedagogika, alternativní medicína, fyzikální terapie, reflexologie. Podiatr musí ovládat 
dovednosti, mezi které patří rovnání nehtů, nehtová protetika, vyšetřování chodidel, 
zhotovování drobných korekčních pomůcek a jiné. 

Podiatrické centrum je pouze tam, kde je to výslovně uvedeno.  

 

Chadrabová Pavla  Strakonice 
Pedikúra - Manikúra 
Radomyšlská 336 
386 01 Strakonice 
tel.: 607 711 485 
mail: pajachadr@centrum.cz 
www.pedikura-strakonice  

 

přístrojová pedikúra, klasická pedikúra, výroba 
individuálních stélek, fyzioterapie a masáže, 
nehtová protetika, ortonyxie - rovnání nehtů, 
silikonové korektory, reflexologie chodidel, 
prodejce vybavení pro pedikúru, protetické 
pracoviště, tejpování  

 
 
Ptáčková Eva, Bc.  

 
 
České Velenice 

 
 
EVELINAILS 
Tř.čsl. Legií 329 
37810 České Velenice 
tel.: 606 148 745 
mail: eveline@email.cz 

 

přístrojová pedikúra, klasická pedikúra, fyzioterapie 
a masáže, nehtová protetika, ortonyxie - rovnání 
nehtů, tejpování  

 
 
Červenková Stanislava  

 
 
Radomyšl 

 
 
Medicinální pedikúra - mobilní 
Na Rybníčku 20 
387 01 Radomyšl 
tel.: 603 848 778 

 

přístrojová pedikúra  

 
 
 
 
Chválová Gabriela  

 
 
 
Vimperk 

 
 
 
Kosmetické studio Gabriella 
Nad Stadionem 484 
385 01 Vimperk 
tel.: 606 850 885 
mail: 
gabriela.chvalova@centrum.cz 

 

klasická pedikúra, ortonyxie - rovnání nehtů  
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Kuželková Petra, Dis  Tábor Klokotská 106 
39001 Tábor 
tel.: 773 658 100 
mail: 
kuzelkovapetra@seznam.cz 
 

podiatrické centrum, výroba individuálních stélek, 
fyzioterapie a masáže, tejpování  

 
Maskova Jiřina  

 
Strakonice 

 
Pedikúra 
Palackého 86 
386 01 Strakonice 
tel.: 736 678 183 
mail: jira.ped@seznam.cz 
 
 

 přístrojová pedikúra, klasická pedikúra, ortonyxie - 
rovnání nehtů  

 
Sekáč David  

 
Třeboň 

 
 
Fyzioterapie Nový Svět 
Svobody 1109 
37901 Třeboň 
tel.: 727 955 768 
mail: fyziotrebon@seznam.cz 
www.fyziotrebon.cz  

 podiatrické centrum, výroba individuálních stélek, 
fyzioterapie a masáže, tejpování  

 
 
Staňková Jana  

 
 
České Budějovice 7 

 
 
Salon Suzi 
Otakarova 59 
370 07 České Budějovice 7 
tel.: 733 578 788, 733 578 788 
mail: 
januli.stankova@gmail.com 

 

přístrojová pedikúra, klasická pedikúra  

 
 
Ševčíková Lucie  

 
 
Vacov 22 

 
 
Studio Šarm 
38486 Vacov 22 
tel.: 722 961 401 
mail: sevcikova_l@centrum.cz 

 

klasická pedikúra  

  
 

  

 
Vrbová Havlíková Alena  

 
Strakonice 

 
PEDIKÚRA ŽABKA 
Bezděkovská 65 
38601 Strakonice 
tel.: 777 290 366 
mail: aja.vrba@post.cz 

 

   

 

Staženo ze stránek Česká podiatrická společnost z.s. , web:  http://www.podiatrie.cz/ 
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