
Rehabilitační služby ceník (fyzioterapeut) 
 

FYZIOTERAPIE čas cena 
Kompletní terapie 55 min. 800,- Kč 

- diagnostika (kineziologický rozbor), manuální ošetření (masážní prvky, mobilizace), cvičení, 
instruktáž domácí terapie 

Cílená terapie 40 min. 600,- Kč 
- vyšetření konkrétního segmentu a problému, manuální ošetření, cvičení, instruktáž domácí 

terapie 
Kontrolní terapie (krátká) 25 min. 400,- Kč 

- kontrola stavu, manuální ošetření, korekce cvičení 
SM systém  25 min. 350,- Kč 

- individuální lekce cvičení s SM lany a instruktáž na doma (nutné mít vlastní lana doma) 
KINEZIOTEJPOVÁNÍ   
V rámci terapie – platí se pouze spotřebovaný materiál - 2,- Kč/cm 
Mimo terapii – čas fyzioterapeuta + spotřebovaný materiál do 15 min. 110,- + 2-, Kč/cm 
PŘÍSTROJOVÁ TERAPIE – elektroléčba, ultrazvuk   
Krátká do 15 min. 100,- Kč 
Dlouhá do 30 min. 150,- Kč 
Vyšetření na podoskopu 40 min. 400,- Kč 

- vyšetření rozložení hmotnosti na ploskách nohou (otlaky, ploché nohy, ostruhy…) 
 

TERAPEUTICKÉ BALÍČKY čas cena 
Terapie vbočených palců – 2 terapie 

- kompletní vstupní terapie (viz fyzioterapie) a diagnostika 
na podoskopu 

- cílená terapie (s odstupem 2-3 týdnů) 

85 min. 
40 min. 

1600,- Kč 

Fyzioterapie + přístrojová fyzioterapie 25 + 15 min. 40 min. 450,- Kč 
Fyzioterapie + SM systém 25 + 25 min. 50 min. 650,- Kč 
Startovní balíček 1+1  

- kompletní terapie 55 min. + cílená terapie 40 min.  
- platba při první terapii 

55 min. 
40 min. 

1200,- Kč 

Balíček 1 + 4 – permanentka 
- kompletní terapie 55 min. + 4x cílená terapie 40 min. 
- platba při první terapii, 
- platnost 6 měsíců od 1. terapie 

55 min. 
4 x 40 min. 

2500,- Kč 

Dárkový poukaz  
- lze na všechny terapie či balíčky, dle jejich ceny 
- platnost 6 měsíců na objednání 

  

 

pozn.: u všech terapií se počítá navíc s 5 min. na přípravu klienta (svlékání, oblékání…) 

 



Masérské služby ceník (masér) 
 

MASÁŽE čas cena  
Uvolňující masáž zad – celková (celá záda včetně krku) 55 min. 600,- Kč 
Uvolňující masáž horního trupu – krční páteř, ramena  25 min. 350,- Kč 
Uvolňující masáž dolního trupu – hrudní a bederní páteř 25 min. 350,- Kč 
Uvolňující masáž dolních končetin – zadní i přední strana dolních 
končetin 

25 min. 350,- Kč 

Uvolňující masáž chodidel – masáž a nespecifické mobilizace 
drobných kloubů nohy 

25 min. 350,- Kč 

Uvolňující masáž hlavy – obličej, vlasová část, okolí uší  25 min. 350,- Kč 
Uvolňující masáž horních končetin – od dlaní po ramena   
Celotělová masáž 125 min. 900,- Kč 

 

pozn.: u všech masáží se počítá navíc s 5 min. na přípravu klienta (svlékání, oblékání…) 

 


