
www.kubatova-mk.cz         

(po 
prob

uzen
í)

Ranní rituál

... aneb, aby páteř nebolela

eBook

Mgr. Martina Kubátová



Milí čtenáři,

 

děkuji Vám za stažení tohoto

eBooku. Jsem Martina a pracuji

jako masér.  

Klienti, kteří ke mě přicházejí

mají nejčastější problémy s krční

a bederní páteří.

Vzhledem k tomu, že mám i

trenérský kurz, vím o trochu více,

jak tělo funguje, oproti ostatním

masérům.

Proto jsem zpracovala tento eBook,

kdy pár lehkých cviků může ve

většině případů zmírnit právě tyto

bolesti. 
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Jako masér se nejvíce setkávám s klienty,

kteří přichází nejčastěji s bolestmi zad.

Hlavním důvodem jsou zejména bolesti krční a

bederní páteře. Z masérské praxe mohu

potvrdit, že  pár správně provedených cviků

může velmi pozitivně ovlivnit fungování celé

páteře, příp. celého těla. 

Jedná se o cviky, které se provádí zejména po

probuzení, ale dle potřeby klidně i během

dne, a to  především tehdy, kdy většinu dne

máte stereotypní pohyb nebo sedíte celý den v

kanceláři. 

Je nutno také uvést, že příčinou bolesti

krční páteře bývá stres, napětí a nebo špatné

držení těla, resp. špatný stereotyp pohybu.

List 3

Myslete více na své tělo.  



A než se pustíme do ukázky cviků, připravila

jsem si pro Vás pár otázek, jak na tom jste.

Otázky slouží pouze pro Vás - je to taková

určitá sebereflexe. 

Sebehodnocení o tom, jak o sobě přemýšlíte,

jak se k sobě chováte a jak posloucháte svoje

tělo. 
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Uvědomte si,  co vše s Vámi zvládlo.
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Co by Vám pomohlo,  abyste si dopřál/a více
času pro sebe?  

2. Cvičíte pravidelně? Kolikrát týdně?

3. Bolí Vás hlava/záda? Jak často? 

Protahujete se pravidelně po ránu? Během dne?1.

4. Kolik hodin týdně věnujete čas pouze sobě?



Co si budeme povídat... Za většinu bolesti

krční nebo bederní páteře si můžeme sami.

Běžným pohybem si dokážeme způsobit velké a

dlouhodobé bolesti, až vyhledáme maséra,

který ovšem v tu danou chvíli pomůže, ale

nevyřeší příčinu.

Jak často vyhledáváte maséra v akutních

případech?
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"Názor maséra..."

V dnešní době se masáž stává "jediným řešením" při

bolesti zad. Většina z nás, když nás začnou "bolet

záda" - jdeme na masáž. Samotná masáž může vyřešit

obtíže, avšak příčina, která způsobuje bolest,

zůstává, proto není dobré ji přehlížet a nebo

podceňovat. Stává se, že musím klienta odmítnout, a

raději ho odkáži na vyšetření k lékaři. 
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Probudíte se někdy ráno s tím, že když

vstáváte z postele, nemůžete otočit

hlavou? Máte ztuhlý krk, bolest vystřeluje

a začíná Vás bolet hlava? 

Znáte situace, kdy nesete tašku, položíte

ji a otočíte se, a ucítíte tlak, píchnutí

a v tu chvíli takové bodání v oblasti

krčních obratlů?

Stává se Vám někdy, že když dlouho sedíte

u stolu nebo dlouho řídíte auto, že máte

hodně ztuhlý krk a ramena a bolest

vystřeluje do zadní část hlavy?

Krční páteř je nejvíce zatěžovanou oblastí

těla. Pokud dojde k jejímu přetížení nebo

zablokování, i sebemenší běžný pohyb, je

zcela nemožný. Každý někdy poznal, že byť na

první pohled nevinný pohyb, dokáže způsobit

velké, a občas dlouhodobé potíže. 



Nejčastější příčiny bolesti:

Držení těla - chybné držení hlavy, trupu a

ramen, zejména předsun hlavy, předsun ramen,

předsouvání ramen uzavírající hrudník.

Nesprávná poloha při spánku - spánek na břiše,

kdy je hlava vykloněna na jednu stranu, po

usnutí dochází k poklesu svalového napětí, a

tím se hlava zaklání dozadu. Důvod, proč se

ráno budíme s bolestí krční páteře, případně

hlavy.

Svalová nerovnováha - nerovnováha spočívá v

tom, že jedna skupina svalů je přetížena a

druhá je oslabena. Jedná se o dvě skupiny

svalů, tj. prsní a lopatkové svaly, druhou

přední a boční svaly na krku. 

Lehké úrazy - způsobeny náhlými pohyby, kdy

dochází k prudkému předklonu a poté záklonu,

případně úrazy způsobené autonehodou.
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pravidelné a klidné dýchání

vědomě pomalý pohyb

pohyb provádět TAHEM, ne švihem

cviky provádět pouze do příjemné fáze

cviky nesmí působit bolet

cvikem se nesnažíme přesáhnout "za bolest"

prvně provádět protahovací cviky

poté posilovací cviky

Zásady při cvičení:
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Nespěchat
Soustředěnost

Správné dýchání
Správná technika



Cviky vhodné, jak po ránu, tek během dne:

Úklony hlavy do stran - lze vsedě, i ve

stoje. Rovná záda, uvolněná ramena dolů a

dozadu, lopatky k páteři. Střídavě uklánět

hlavu, v krajní pozici chvíli podržet.

Kroužení hlavou - Stoj rozkročný s rukama v

bok (Lze i vsedě). Střídavě pomalu otáčet

hlavou k ramenům. Současně přitahovat bradu

na prsa. Hlavu nezaklánět.

Otáčení hlavy - Stoj rozkročný s rukama v bok

(Lze i vsedě). Rovná záda, uvolněná ramena

dolů. Střídavě volné otáčení hlavy. Hlavu

nezaklánět, nepředsouvat bradu dopředu.

Úklony hlavy s přitažením paže - lze ve stoji

i vsedě. Uklánět hlavu doprava, nádech, s

výdechem přitáhnout hlavu paží k rameni, poté

vystřídat. V konečné fázi vydržet max. 10

vteřin, klidně dýchat.
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Úklony hlavy s přitažením paže s mírným

vychýlením vpřed - lze ve stoji, i vsedě.

Rovná záda, uvolněná ramena dolů, dozadu.

Uklonit hlavu do strany, nádech, a s výdechem

přitáhnout hlavu paží vpřed. Vystřídat

strany.

Vzpažování rukou vsedě - V tureckém sedu na

zemi. Paže do polohy "jako při kliku",

stabilizace lopatek k páteři, zatlačit

lopatky dozadu a dolů. Zatlačit do loktů,

rovně vzpažovat ruce do úrovně ramen, lokty

tlačíme vzad. Při vzpažení nádech, při

skrčení dolů upažmo výdech.

Pozice "kočička" - Vzpor klečmo, ruce opřeny

dlaněmi o zem. Zvolna "vyhrbit" (nádech)

bederní a hrudní páteř, a pozvolna prohnout

(výdech). Zaměřujeme se na bederní páteř, kde

dochází k uvolnění. Důležitý je pohyb hlavy,

při prohnutí jde hlava vzhůru, při vyhrbení

je hlava dolů.
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Rotace trupu za paží - Vzpor klečmo, ruce

pevně na zemi,  Otáčení trupu a střídavě

upažovat pravou, levou. Rotace vychází

zejména z hrudní a bederní páteře. Hlava se

otáčí směrem trupu za paží. 

Zvedání trupu vleže na břiše - Leh na břiše,

paže jsou nataženy nad hlavou. Pomalu

zvednout trup - výdrž 3 vteřiny, a poté se

vrátit do výchozí pozice.

Zvedání trupu s pažemi za hlavou - Leh na

břiše, nohy natažené a ruce složené pod

čelem. Stáhnout hýžďové a břišní svaly,

zvednout ruce, hlavu a horní část trupu nad

podložku. Výdrž 5 vteřin, a poté se vrátit do

výchozí pozice. 

Každý cvik opakovat 5-10 x.

Vždy záleží na Vašem pocitu.
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Prohlášení: Tento eBook je vypracován pouze jako

informační materiál. Šíření a poskytování třetím

osobám bez mého souhlasu je výslovně zakázáno.

Porušení autorských práv může být trestně

stíháno. Ebook je zcela ZDARMA ke stažení na

mých webových stránkách www.kubatova-mk.cz..
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Pokud jste dočetli až na konec,

GRATULUJI.

Vážím si Vašeho času. 

Přeji Vám, ať Vás brzo záda nebolí. 
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www.kubatova-mk.cz

 

martikubatko@gmail.com

 

@mk.kouc

 Pokud se Vám eBook líbil, nebo Vám v něm něco

chybělo, budu ráda za zpětnou vazbu. 
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