
Fyziorady
pro Tebe

E V A  P R Á Š K O V Á
F Y Z I O T E R A P E U T

Tento e-book ti pomůže najít
a odstranit příčinu bolesti
zad v běžném životě



Je tato kniha pro
tebe?
Už chceš konečně jednou pro vždy pochopit, co děláš špatně, že se ti vrací
bolesti zad a těla? Nebo máš bolesti poprvé a už se jich chceš zbavit a
nikdy je nevrátit? Máš od lékaře diagnózu: artróza, degenerativní
poškození páteře přiměřené k věku, výhřez meziobratlové ploténky,
výrůstky, osteochondrózu, ventrolistézu a další odborné názvy, které mají
společnou příčinu? Už cvičíš podle různých aplikací a moc to nefunguje?
Pak si postupně projdi moje fyziorady. Nepřeskakuj! 

Začni správným postojem

Naslouchej svému tělu během dne, kdy ti hlásí bolest

Odstraň chybné návyky při běžných denních činnostech

Začni denně cvičit jednoduché protahovací cviky

Dodržuj pitný režim

Najdi si pravidelný pohyb 1x týdně, který tě dělá šťastným

Dopřej si kvalitní výživové doplňky



Jak používat tento
e-book

Urči si přesnou dobu
Už teď si urči, kdy budeš číst tento sešit a kdy budeš v budoucnu

věnovat čas sám sobě. Například každý večer od 8 do 8:30
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Uzavři se svým tělem dohodu
Že odteď ho budeš opravdu vnímat. A že mu dopřeješ vše, co

bude potřebovat, aby jsi se mohl normálně těšit ze života
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Urči si odměnu

Za každý splněný den si urči malou odměnu. Já miluju Rafaelo.
Dala bych si jeden košíček za každý zvládnutý den. Co ty?
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Správný postoj je
základ, na kterém se

dá něco stavět
Naše tělo je dokonalé! Vydrží
neskutečné věci, dokonce i tvoje
nešetrné zacházení! 

Dokud nepochopíš, jak funguje,
nebudeš mít motivaci správný postoj
udržovat.

V každém našem kloubu jsou
receptory, které neustále snímají, jaké
máme napětí ve svalech, postavení v
kloubech a vysílají do mozku zprávu.
Jsou to takové malé detektory požáru.
Jak zjistí, že je něco špatně, okamžitě
spustí alarm a mozek začne "hasit"
požár v kloubech nebo v páteři. 

Stojíš blbě? Tělo degeneruje.
Stojíš dobře? Tělo regeneruje!

Jednoduché, že jo? 😉



Postoj

Nohy jsou od sebe na šíři pánve
Chodidla rovnoběžně
Kolena odemčená = nejsou propnutá
Kolena mírně vytočit od sebe
Váha je na obou nohách stejně spravedlivě
Prsty na nohou volně ale aktivně vnímají
zem
Těžiště těla je pocitově nad patami
Skoro se ti chtějí zvednout špičky
Pánev je podsazená
Hýždě zatažené
Břicho mírně zatažené
Ramena volně v klidu
Hlava rovně, brada zasunutá
V ose těla je zevní kotník, kyčel, rameno a
ucho

Stavíme tělo do správného postoje vždy od
spodu. Jako věž z kostek. Vydrž pár vteřin,
postupně prodlužuj čas.

Trénuj před zrcadlem ve spodním prádle



Takto ne. Nikdy!

I když patologický postoj uvidíš všude kolem,
nenapodobuj ho!
Buď příkladem pro svoje děti a okolí a snaž se
vždy stát hezky. Třeba ve frontě k pokladně
nebo na besídce svých dětí. Na koncertě nebo
jen tak doma před zrcadlem v koupelně. 

Nepřetěžuj vazy v kyčli

Ani stoj s váhou na jedné noze není vhodný.
Chvíli to nevadí, ale jestli si takto stoupáš stále,
přetěžuješ vazy v kyčli a jednu stranu zad. Tvoříš
si artrózu v kyčli a koleni. Výhřezy plotének a
výrůstky. 
Střídej strany nebo si raději stoupni zase na obě
nohy.



Naslouchej svému
tělu

Tvoje tělo ti včas říká, co potřebuje. 
Když potřebuje spát, začneš zívat. Když máš hlad a žízeň, tak to taky
poznáš. A když se potřebuješ protáhnout, tak máš takový zvláštní pocit
ztuhlosti ve svalech a v kloubech. 

Malé děti tuto naši přirozenou potřebu protažení a pohybu vnímají
automaticky. Každé miminko se při probouzení protahuje. Dokonce i zvířata
cvičí pokaždé, když vstanou. Pozoruj svého psa i kočku, jak jsou ve cvičení
poctiví! 

Stačí natáhnout nohy a ruce do dálky

Proto se nauč znovu vnímat signály
tvého těla. Každé ráno si věnuj 2
minuty protažení podobně, jako jsi
to dělal jako miminko.



Naslouchej svému
tělu
Pracuješ v zaměstnání v sedě? Každých 45 minut si dej 5 minut pauzu. Jako
ve škole. Stoupni si ze židle, udělej kroužky v ramenou, protáhni si nohy a
ruce. Projdi se. 

Ať děláš cokoliv, nezapomeň na své tělo. Když jsi na zahrádce několik hodin
v předklonu a ignoruješ pálení v bedrech, pak se nediv, že tvé tělo přitvrdí!

Možná si řekneš, ještě tenhle kousek dodělám a pak se narovnám. Ne!
Narovnej se hned a pak to dodělej. Tvé tělo ti pak bude dobře sloužit. Příčina
většiny pohybových potíží je ve špatném používání těla a ignorováním jeho
signálů.

Dej své tělo na první místo

Při každé práci se snaž mít ramena
dole. Na fotce je mám ukázkově
špatně skoro až u uší. Zaťatý každý
sval v obličeji. Z toho ztuhne celá
šíje. Může tě potrápit bolest hlavy,
zubů a brnění prstů.



Odstraň chybné 
 denní návyky 

Při koukání do mobilu zvedni hlavu.



Odstraň chybné 
 denní návyky 

Sezení u stolu.
Nepředsouvej hlavu.
Nenechávej ruce ve vzduchu.
Pohodlně si je polož na stůl. 
Monitor počítače nebo televize bys
měl mít v úrovni očí a vystředěný.
Tedy neměl bys na počítač koukat do
strany.

Pokud pracuješ v sedě, měl bys
mít kvalitní židli. Za záda si občas
dej overball. 



Odstraň chybné 
 denní návyky 

Při zvedání jakýchkoliv předmětů ze
země narovnej záda. Koš s prádlem,
dítě, psa, bednu s nákupem, cokoliv!

Pokrč kolena, vystrč trochu zadek
a narovnej se. Jdi z podřepu
směrem nahoru. Jen tak si záda
nezničíš.



Odstraň chybné 
 denní návyky 

Vysávání, vytírání je náročná
práce, při které si tělo můžeš
posílit nebo zničit. Mysli si,
že jsi v domácí posilovně a
využij jakoukoliv práci v
kardio cvičení. Trénuj zadek,
boky, stehna, tricepsy...
Nehrb se. 



Odstraň chybné 
 denní návyky 

Využít můžeš podřepy,
výpady, dřepy atd. Vždy
střídej ruce a nohy. Jednou
jdi výpad levou nohou
podruhé pravou. Trénuj
balanc



Ráno dělá den. Proto si večer správně lehni!

Měl bys spát na boku a na zádech.
Na břiše ani na bokobřiše ti
neprospívá.

Krk musí být v prodloužení páteře.
Spodní ruka volně před tělem. 

Nezapomeň spát minimálně 7-8
hodin. Ať se tvé vazy mohou
zregenerovat.

Odstraň chybné 
 noční návyky 



Než začneš cvičit, přečti si zásady pro cvičení. 

Jednoduché protahovací cviky

Ujasni si, čeho chceš cvičením dosáhnout.
Zlepšit kondici, nabrat svalovou hmotu
nebo snížit bolesti zad?

Cviky si nevybírej podle počtu shlédnutí
videa, ale podle autora. Je to odborník na
pohyb? To, že má v profilu fitnesstrenér
neznamená, že je jeho cvičení v pořádku.

Pokud chceš začít cvičit, aby tě přestaly
bolet záda, pak necvič cviky, které tě bolí.
Nebo po kterých se bolest ještě zhorší!
Bolest je pro naši ochranu! 

Nezapomeň při cvičení dýchat. Při práci
svalu je výdech. Nikdy nezadržuj dech!
Snížíš tím efekt cvičení.

Cvič s radostí! Mysli na svoje tělo, jak mu to
svědčí a raduj se z toho! ☝Je dokázáno, že
myšlenka umí změnit napětí ve svalech a
spoustu dalších faktorů!

Proto tě po práci, která tě nebaví všechno
bolí víc, než po protančené a prochechtané
noci.😂

Cvič pravidelně. Když se mi nechce, řeknu
si, tak si dám jen jeden cvik.😉 A stejně pak
dám všechny.

I protažení během dne je cvičení. 😉

Zakázané cviky už 40 let:

❌ Hmity - pamatuješ, při rozcvičce
ve škole? Rozpažit a: raz, dva, tři,
čtyři..

❌ Pérování - například při
protahování lýtek a achilovky. Tím
vznikají malé trhlinky ve šlachách,
které můžou za úrazy a rychlejší
degeneraci.

❌Sklapovačky - v leže na zádech se
jde do sedu a při tom se ve vzduchu
dávají nohy a ruce k sobě  Cvik
tak akorát, aby ti vyhřezla ploténka!!

❌ Sedy -lehy s nohama zapřenýma
pod něčím. Klasika. Jeden ti drží
nohy a ty se zvedáš z lehu do sedu.
Nebo si zahákneš špičky pod gauč a
jedeš!    Tím neposílíš břicho, ale
hlavně křížokyčelní svaly. Můžou tě
z toho záda začít bolet.



Protažení vnitřních svalů podél páteře

Tenhle cvik miluju, cítím, jak se protáhne každý sval v těle.
Nezapomeň se u toho usmívat a užívat si tu radost!
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Jednoduché protahovací cviky

Stojím na levé noze.
Pravou zanožím, opřu o
špičku, propnu nohu v

koleni,  podsadím pánev,
zatáhnu bříško a ruce

vzpažím nahoru a ohnu v
zápěstí.

Měl bys cítit celou přední
stranu těla od stehna, třísla,
břicha, prsních svalů, svalů

na krku až ke konečkům
prstů na rukou. 

 
Nádech, výdech a vystřídat

nohy. 



Protažení zádových a lopatkových svalů
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Jednoduché protahovací cviky

Stojím na pravé noze.
Levou mírně přednožím.
Propletu prsty na rukou,

vytočím dlaněmi ven a mírně
předkloním hlavu.

Nepředkláním hrudník, ale
vyhrbím jej dozadu.

 
Musíš cítit tah mezi lopatkami

a v hrudní části zad. 
 

Pokud tě brní ruce,
nepředkláněj hlavu.

 
Nádech, výdech a vystřídej

nohy.

Zkrácený sval se prodlouží maximálně o 1 mm za den. Nesmí tě
to bolet. Měl bys cítit, že se svaly jen natahují.



Protažení stehenních svalů
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Jednoduché protahovací cviky

Stoj na levé noze, můžeš se
něčeho přidržovat. Podsadíš

pánev a zatáhneš břicho.
Pravou rukou si chytíš pravou

nohu za chodidlo a taháš
koleno směrem dozadu. 

 
Pozor! Není účelem tahat patu
k zadku! Ale tahat koleno za

osu těla, aniž bys pohnul
pánví.

 
Protahuj se jen pár vteřin.

Nepéruj! Nesmí to bolet! Na
každou nohu stačí 1x.

Správným a pravidelným protažením 
předejdeš bolestem zad!



Dodržuj dostatečný
přísun tekutin!

Naše tělo je ze 70% tvořeno vodou. Proto vodu potřebujeme neustále
doplňovat! Ideální je na každých 10 kg vypít 300 ml tekutin. Pokud je
větší horko a potíš se, je potřeba doplnit i víc. Voda, šťáva, čaj, polévka,
vše se počítá kromě alkoholu. Vodu potřebují naše svaly a ploténky. 

Ideální je pít několikrát za den. Dostatečně se
napít, znamená vypít 100 - 150 ml najednou. 

Zkus tedy místo ucucávání při každém napití
minimálně 5x polknout. Tím zaženeš žízeň a
nepřetížíš ledviny. 

Střídej kohoutkovou vodu a minerální vodu. 

Když zjistíš, že jsi celé dopoledne nepil, nesnaž
se to dohnat během 1 hodiny! 

Tekutiny doplní i šťavnaté ovoce nebo zelenina.
Okurka, meloun nebo hroznové víno. To ti dodá i
přírodní rychle využitelné cukry. Třeba před
cvičením.



Pravidelně 1x týdně

endorfíny

Víš, že cvičením se vyplavují endorfíny, tedy hormony štěstí? Fungují mimo
jiné jako přirozená antidepresiva nebo jako analgetika. Tedy pohyb funguje
proti bolesti. Tento pohyb by ti ale měl dělat radost. Nemusí být nutně úplně
zdravý, ale vždy musí převážit pozitiva nad negativy. 

Baví tě běhat? Tak běhej!

Baví tě tanec? Plavání? Jóga? Tenis? Fotbal? Hokej? Volejbal?

Nezapomeň si užít tu radost z pohybu! Protahuj se před i po tréninku a když
tě něco začne bolet, pamatuj, že je to signál tvého těla, který bys neměl brát
na lehkou váhu!

Jeden cvik denně je lepší než sed u televize



Dopřej si kvalitní výživové
doplňky
Žijeme v době blahobytu! Bohužel kvalita a složení jídla není na lepší
úrovni. Z půdy se díky nešetrnému hospodaření vytratily minerály a
stopové prvky. Každý odborný normální lékař ti potvrdí, že tělo potřebuje
doplnit omega mastné kyseliny, vitamín D a C + Vápník a hořčík.
Minimálně.

Já doporučuji raději přírodní preparáty. Šumivé chemické sloučeniny, za
pár korun z drogerie nebo ze supermarketu naše tělo spíše zatíží. 

Přírodní vitamíny se vstřebají ze 100%

Chemické se vstřebají maximálně 10%. Mohou mít nežádoucí
účinky

Denní minimální množství omegy je 250 mg DHA kyseliny

Od 25 let naše tělo ztrácí kolagen, je třeba jej doplňovat

Vitamín D ze slunce v ČR jen od 4-8 měsíce mezi 10-16 h

Ani 5 porcí ovoce a zeleniny nestačí na potřebný příjem vit.

Využij moje zkušenosti a nech si poradit 



Děkuji ti za přečtení mého e-booku.

Toto jsou
základy, které

by ti měly
pomoci na tvojí
cestě k pohybu

bez bolestí.

Potřebuješ ještě větší a konkrétnější pomoc? Ozvi se mi a
domluv si konzultaci nebo videohovor přes messenger,
WhatsApp nebo  Instagram. Konkrétní termín domluvíme
po telefonu: +420 724 995 349

Děkuji za sledování IG účtu evapraskova_fyzioterapeut a
YouTube kanál Marek a Eva Práškovi 
 https://www.youtube.com/channel/UCaNAKVD2Zs3SMiJ7
I1FPuTA/videos


