
čt 10. 6. 2021, 13-17 hod. – Seminář Schein 
 

Diagnostika a léčba produkty Schein. Novinky v oblasti nožních ortéz, speciální obuv 
pro rheumatiky a diabetiky a děti s DMO, nové sportovní vložky. Zkušenosti s užitím. 

 
pá 11. 6. 2021, 9:30-17 hod. - Mezinárodní den 

 

Jsem velmi rád, že k nám přijede přednášet paní Dr. Emily Splichal, DPM, která se 
věnuje léčbě nohou a pohybového aparátu v New Yorku. Dr. Splichal věří, že veškeré 
zkušenosti získáváme díky senzorické informaci a záleží jen na tom, jak jsme schopni 
tyto informace vnímat, zpracovávat a efektivně integrovat. Od roku 2012 cestuje po 
celém světě a sdílí jedinečné znalosti z oblasti lidského pohybu, bosonohé vědy                 
a funkce chodidel. Jejím vzděláváním prošlo více než 20 000 profesionálů z 35 zemí 
světa. 
Odkazy na web: www.dremilysplichal.com, www.evidencebasedfitnessacademy.com, 
www.nabosotechnology.com, www.barefootstrong.com, dále i na youtube.com. 
 

            
Druhým hlavním přednášejícím je praktický ortopedický protetik a fyzioterapeut 
Robert Haimerl, který se celoživotně zabývá pohybem, nohou, velmi dobře rozumí 
z biomechanického hlediska noze i sportovní běžecké obuvi a mnoho let se zabývá 
vývojem a výrobou senzomotorických a individuálních vložek.  
Svoji praxi včetně obchodu s běžeckou obuví provozuje v bavorském Grafingu 
nedaleko Mnichova. 
Odkazy na webové stránky: www.haimerl-orthoteam.de, www.runningsports.de 
 

so 12. 6. 2021, 9:30-16 hod. - Česko-Slovenský den 
 

Máme již domluvenu anatomickou přednášku MUDr. Otto Kotta, CSc. (Západočeská 
univerzita Plzeň) na téma Funkční anatomie nohy, doc. MUDr. Miroslava Tichého, 
CSc. (Palestra Praha): Fyziologické zapojení nohy do pohybových řetězců, MUDr. 
Jindry Brtkové (FN Hradec Králové): Radiologické zajímavosti nohy, MUDr. Kamala 
Meziana, Ph.D. (VFN Praha): Vliv nošení obuvi na vysokém podpatku na nohu, Mgr. 
Lucie Kinclové, Ph.D. (Soukromá klinika LOGO s.r.o.): Problematika používání vložek 
Hanák, Mgr. Rity Firýtové (Západočeská Plzeň): Fyzioterapie dětské nohy, prof. Ing. 
Františka Zahálky, Ph.D. (FTVS Praha): Tenzometrie chodidla. 
 

Další přednášky budeme postupně doplňovat do programu tak, aby na sympoziu 
zaznělo co nejvíce zajímavých témat a různých pohledů na diagnostiku a léčbu nohy. 
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