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Ceník 

Rehabilitace a Fyzioterapie 

Rehabilitace & Fyzioterapie  

typ vyšetření délka vyšetření cena Kč  

terapie/ošetření - jednorázové 
30 min 350 Kč  

60 min 650 Kč  

terapie/ošetření - 5 vstupů* 
30 min 1 600 Kč ušetříte 150 kč 

60 min 3 000 Kč ušetříte 250 kč 

terapie/ošetření - 10 vstupů** 
30 min 3 200 Kč ušetříte 300 kč 

60 min 6 100 Kč ušetříte 400 kč 

 

* platnost poukazu - 3 měsíce 

** platnost poukazu - 6 měsíců 

 

 

Kinesiotaping 
 

Kineziotaping 

 - aplikace* 15 min 250 kč 

 - materiál 1 cm 1 kč 

 

* pokud je kineziotaping součástí terapie a je indikován fyzioterapeutem, je zdarma a pacient hradí 

pouze použitý materiál 

 

 

Podiatrie a podologie 
 

Podiatrie & Podologie 

typ vyšetření délka vyšetření cena Kč 

 - vyšetření komplexní * 60 min 700 Kč 

 - vyšetření cílené ** 30 min 450 Kč 

 - vyšetření kontrolní *** 15 min 200 Kč 

Termoplastické stélky   

 - 1 pár vč. individuální úpravy 1650-1850 kč dle typu 

 - kontrola s příp. dodatečnou úpravou 10 min 50 kč 

 

* komplexní vyšetření zahrnuje kineziologický rozbor celého těla a vyšetření na podoskopu 

** cílené vyšetření zahrnuje vyšetření dolních končetin a vyšetření na podoskopu 

***kontrolní vyšetření je pro pacienty, kteří již prošli komplexním nebo cíleným podiatrickým 

vyšetřením 
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Masáže 

 

Masáže 

typ masáže délka masáže cena Kč 

 - klasická 
30 min 250 Kč 

60 min 400 Kč 

 - sportovní 
30 min 300 Kč 

60 min 500 Kč 

 - reflexní 
30 min 300 Kč 

60 min 500 Kč 

 - vazivová 
30 min 300 Kč 

60 min 500 Kč 

 - dle Penzella 60 min 550 Kč 

 - reflexní masáž plosky nohou 
30 min 250 Kč 

60 min 400 Kč 

 

Pozn.: 

- při zakoupení poukazu na 5 masáží dostane klient 5% slevu na celkovou cenu zakoupených 

masáží, 

- při zakoupení poukazu na 10 masáží dostane klient 10% slevu na celkovou cenu zakoupených 

masáží. 

 

 

 

 

Děti do 15 let, studenti, senioři a ZTP – 10% sleva na vyšetření. Tuto slevu nelze kombinovat 

s ostatními slevami. Sleva neplatí pro materiál kinesiotapingu a pro termoplastické stélky – nákup, 

úpravu a kontrolu. 

 

 

 

Platnost ceníku: od 1.4.2015 


