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 Mechanické prevencie 



 
Ďakujem Vám za stiahnutie eBooku a dúfam, že Vám bude užitočný.  :-)

 
Tento eBook som vytvoril pre Vás s nadšením a zabral mi čas, ktorý som

Vám rád venoval, ale....
 

Musím Vás poprosiť o nekopírovanie a nešírenie eBooku tretím
osobám. Obrázky a texty sú chránené autorským právom.

Ak budete chcieť moju prácu odporučiť ďalej, použite odkaz na
stránku www.zdrave .kolena.sk, kde si každý môže môj eBook

stiahnuť zdarma, podobne ako Vy
 

Tento e Book je určený ľuďom, ktorý si chcú udržať svoj pohybový
systém (nohy, chrbticu) až do vysokého veku funkčné a zdravé. V
tomto e Booku sa dozviete, čo je nevyhnutné si sledovať a čo si

ustrážiť, aby ste sa vďaka prevenciám vedeli aj v 100 rokoch bez
bolesti pohybovať. 

 
Som autor knižky "Stravou k paličke?". 

Venujem sa masérstvu, histórii a turistike. 

Možno aj Vás dnes bolia kolená, chrbát.
Myslíte si, že je to dedičné, že to ide s
vekom.

Na základe osobných skúseností sa snažím
ľuďom pomôcť. Viem, že len kvôli zloženiu
stravy môžu trpieť neznesiteľnými
bolesťami kolien, chrbtice, bedier krížov
alebo drobných prstov rúk.

Dodržiavaním (ako to ja vidím) chemickej a
mechanickej prevencie sa dá vrátiť
pohybové ústrojenstvo späť v čase. 

Prehľadom prevencii Vám chcem priblížiť
ako a čo robiť, aby ste zostali aj vo vysokom
veku bez bolestí a pohyblivý.

 
                                                                                     

 Milan 

www.zdravekolena.sk



I .   Ž I V O T  J E  A K O  P O H Y B  P O
K R I V K E

 
Aj kvalita pohybovať sa je krivka. Pohybový systém, spočiatku dokonalý
nástroj určený pre presun ľudí sa mení. Ku konca života sa jeho kvalita 
 znižuje, často až po priveľmi strmej krivke.
Schopnosť pohybu sa po 40 tom roku života spravidla začne znižovať. 

Niekomu rýchlo, inému pomaly, ale niekomu takmer vôbec. 

Ako je to možné? 

Väčšine ľudí sa schopnosť pohybovať s rokmi ale znižuje a čo je horšie,
pribúdajú im aj bolesti. 

Je to nevyhnutné? 
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N I E ,  A L E  M U S Í T E  M A Ť  I N F O R M Á C I E .



Videli príklady zo svojho okolia, ako sa sloboda pohybu starším ľuďom
s vekom znížuje. Kto by už len chcel zostať s bolesťami kĺbov, nôh, chrbtice a
odkázaný na paličku, či francúzske barle odkázaný na iných? Zavretý v byte? 

Znamená to totiž byť obmedzený na slobode pohybu. Z pôvodnej kvality života
tak zostane len torzo pôvodnej kvality. 

Vždy to ale takto byť nemusí: 
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M N O H Í  Ľ U D I A  S A  L E N  P R E  O B M E D Z E N I E  M O B I L I T Y  N E C H C Ú
D O Ž I Ť  V Y Š Š I E H O  V E K U .

 

Prevencie veľmi dobre fungujú.
Ak o nich samozrejme viete a venujete im svoj čas. Oplatia sa, mnohé videá,
zväčša z Ázie to dokladajú. Aj 100-roční majú často pohyblivosť lepšiu, ako
niektorí naši pätnásťroční. 
Ľudia tu myslia viac na prevenciu. Parky v čínskom Pekingu sú od piatej ráno
plné cvičiacich seniorov. Sú ich tam ráno aj desaťtisíce.

Nesmiete čakať na prvé bolesti.

Ale aj neskôr sa dá  pomôcť. Zhoršenie stavu nie je nezvratné. Ak prevenciu
prijmeme ako životný štýl, potom je to zvyk, robí sa automaticky. Naopak,
neskôr vadí, ak prevenciu nevykonávame. S prevenciami sa ľudia cítia lepšie, ako
sa hovorí, fit. Spravte si preto z prevencii zvyk. Ráno už v posteli si spravte
jednu prevenciu, pri sledovaní TV správ druhú a počas obednej prestávky, či
čakaní na autobus tretiu.....
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M Á M  T E R A Z  P R E  V Á S  J E D N U  D O B R Ú  S P R Á V U :  
 
 
 

V tomto e Booku zdarma nájdete prehľad pohybových prevencii. 

Hoci je zdarma, získate finančný benefit, ušetríte. Ušetríte financie v budúcnosti,
ktoré by ste ináč museli vynaložiť na liečbu bolestí, masáže, kúpu liekov a
tlmivých mastí, podporných pomôcok, pohonných hmôt na vozenie sa autom k
lekárovi, za čas strávený v čakárňach......

Keď si prehľad prevencii pozorne prečítate, v budúcnosti ušetríte napríklad na
pekné francúzske barle. 

A to je dobrá správa – choďte si dať teraz pohár dobrého vína.  Určite si niektoré
z prevencii pre seba vyberiete.  

 



Odteraz sa len musíte hlavou nastaviť na dodržiavanie prevencii. Pre lepšie
priblíženie rôznych typov prevencie budem v ďalšom používať auto (tak si
názornejšie niektoré druhy prevencie zapamätáte). 

Preberme si teraz, čo všetko vás môže pri ceste autom k cieľu postretnúť. 
 
Pozn.:
e Booku prináša prehľad najčastejších prevencií. Pri ich čítaní  istotne objavíte aj to,
čo ste doteraz zanedbali a lebo si nevšímali. 
 

.

Prevenciu môžeme pripodobniť k šoférovi a k údržbe jeho auta.

Auto je váš pohybový systém, treba sa o neho starať.

 

Údržba auta sa nápadne podobá našim prevenciám:

Ak autu dodávate všetko čo treba:

Dolievate mu vodu do chladiča, vymieňate včas filtre, dofukujete gumy, mažete,
kontrolujete olej, vymieňate tlmiče a brzdové doštičky, kontrolujete geometriu,
chodíte na STK, jazdíte po dobrých cestách bez výtlkov.... 

môžete s ním aj ako s veteránom kedykoľvek vyraziť na cestu a nenechá vás na
pol ceste. 
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I I .   P R E V E N C I E
          P O H Y B O V É H O  Ú S T R O J E N S T V A
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Pohybovú prevenciu delím na dva druhy:

1. Mechanickú  (prislúcha nižšiemu veku - do 35. roku života)

Pohybový aparát sa ešte stále vyvíja. Často ale vznikajú chyby, ktoré súvisia s
mechanickými odchýlkami od ideálneho stavu.  V nižšom veku treba včas
korigovať všetky mechanické chyby pohybového aparátu.

Ako príklad uvediem vbočený palec. To je chyba, ktorú si ľudia zapríčinia sami (ak
ale chcú, sami si ju vedia aj odstrániť).

2. Chemickú  ( prislúcha vyššiemu veku - od 35. roku života vyššie).

Ja ju označujem preto chemická, pretože súvisí s jedlom a jeho zložením. Po
štyridsiatke je dôležité správna skladba stravy, pretože už nám slabnú obličky. A
nesprávna skladba jedla začne postupne vplývať na pohybovú sústavu.
Všetci napríklad poznajú záchvat dny, náhlu bolesť palca na nohe. Je spôsobená
zlou skladbou jedla. Je to typická chyba v stravovaní, ktorú si ľudia spôsobia sami
nadmerným príjmom kyseliny močovej v jedle.  Dna sa teda dá vylúčiť
jednoduchou kontrolou stravy a podobne je to aj pri iných zdravotných
problémoch.

Preberme si teraz, čo všetko nás môže pri ceste autom k cieľu,
k zdravému pohybu až do 100 rokov, postretnúť. :-)
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I I I .   P R E V E N C I E  V  M L A D Š O M  A
S T R E D N O M  V E K U  –  M E C H A N I C K É
P R E V E N C I E              

K E Ď Ž E  T E L O  S T O J Í  N A  P L O S K E  C H O D I D L A ,
P R E V E N C I E  M U S Í M E  Z A Č A Ť  T I E Ž  O D S P O D U .
Z A Č Í N A M E  O D  K O N Č E K O V  P R S T O V  N Ô H .  

1. Kladivkové prsty 
 
Teória: Posledné články drobných prstov na nohách majú smerovať dopredu.
 
Prax: Tri stredné prsty na nohe často nesmerujú priamo vpred, ale sú ako pazúre
dravca nasmerované do zeme. A ťažko sa s nimi hýbe.

Posledné články prstov nôh by sa mali  u väčšiny ľudí dať bez problémov ohnúť 
 smerom nahor a to až o 20 stupňov - pretože na ich brušká dosadajú prsty.
Dobre to vidíme na odtlačkoch chodidiel. Prsty tiež prenášajú časť váhy tela.
Príčinou kladivkových prstov je dlhodobé používanie tesnej obuvi. Vyhoďte tesné
topánky. Kvôli nedostatku miesta sa v nich po čase prsty začnú kriviť. Ak ich
nosíte roky, články,  sľachy a kĺby prstov v neprirodzenej polohe stuhnú a už tak
zostanú aj po vyzutí.

Prevencia: Prevencia je masáž a denný strečing koncových článkov prstov. Keďže
kladivkové prsty vznikajú roky, treba aj ich náprave venovať odpovedajúce týždne
až  mesiace. Očakávaný efekt sa časom dostaví. Prstom nôh môžete denne
venovať aspoň 10 minút času, napríklad pri sledovaní TV, ohýbať ich nahor a
rozpohybovať posledné články prstov. Časom povolia a koncové články sa vrátia
do správnej polohy. Samozrejme investujte do síce drahších, menej pekných, ale
priestranných topánok. Sústreďte sa na používanie brušiek prstov pri chôdzi.

Poznámka: Cvičenia k dôležitým  prevenciám časom nájdete na mojom blogu na 
 stránke www.zdravekolena.sk. Spočiatku cvičenie môže byť mierne bolestivé,
pretože šľachy a svaly prstov kvôli rokom nečinnosti už veľmi skrátené a kĺby
zanesené.
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3. Skrátené šľachy prstov nôh 
 
Teória: Prsty sa skladajú z článkov. Tie sa majú v kĺboch ľahko pohybovať.
 
Prax:  Prsty na nohe sa v topánkach nepohybujú. Telo ale čo nepotrebuje, po
čase zmenšuje, skracuje. Aj šľahy na prstoch sa po rokoch nečinnosti začnú
skracovať. Zmení to tvar aj plosky a cez kolená a bedrá sa negatívny vplyv
zmien dole prenesie časom hore, až na šiju. Pri pokuse hýbať s prstami na
nohách sa to často nedarí, dokonca už ani nie sme s prstami vôľou schopní
hýbať, čo je zle. Príčinou slabých prstov nôh je ich neprecvičovanie. 

Prevencia: Masáž a denný cvičenie kĺbov článkov prstov. 

Každý prst má tri články a tri kĺby. Ak máme desať prstov, je to spolu 28
kĺbov*. Musíme ich denne aspoň raz precvičiť. Každý kĺb viac krát pokývame
dopredu-dozadu, doľava - doprava , točímeich v  smere hodinových ručičiek,
proti smeru HR. Raz do kĺbu slabo tlačíme, a potom pri krútení ho zase ťaháme.
Všetky kĺby prstov si postupne každý deň precvičíme. 
Mnohé inštruktážne videá na masáž prstov nôh sú na you tube.  
                                                                                          
Zaujímavosť: už prvý deň pocítite rozdiel. 

 

2. K sebe natlačené prsty na nohách
U auta akoby kolesá auta boli natočené k sebe.

Teória: Medzi prstami by správne mali byť medzery a drobné prsty by mali všetky
smerovať pekne dopredu. V topánke by mali mať miesto sa všetky rozprestrieť.

Prax: Príčinou natlačenia drobných prstov na seba je dlhodobé používanie tesnej obuvi. 
 Často je malíček viditeľne zo svojej pôvodnej pozície vtlačený dnu. Pritom šírka prstov by
sa mala približne rovnať šírke prednej šľapy. Telo  všetky deformity po čase fixuje
stuhnutím šliach a kĺbov prstov. 

Prevencia: Treba uvoľniť stuhnuté šľachy medzi prstami. Mäkké špongiové natáčky si
nastriháme na asi 1,5 cm kúsky a nastrkáme si ich medzi stlačené prsty. Každý deň po istú
dobu necháme špongie vzniknutým bočným tlakom na prsty pôsobiť. To isté môžeme
robiť aj pomocou 4 prstov na ruke. Všetky naraz vtlačíme medzi prsty a pohybom ich
masírujeme. Rokmi stuhnuté partie uvoľňujeme. Naťahujeme skrátené šľachy spájajúce 
 metatarzy -  čo sú kosti vo vnútri chodidla. 



4. Vbočený palec

Nesprávne postavený palec  spôsobuje vo vyššom veku veľké problémy. Pôsobí, ako
koleso auta, ktorého poloos bola nárazom vytlačená do šikmého smeru. 

Teória: Prsty na nohách majú udržovať stabilitu nohy. Palec je zvlášť dôležitý pri
odvíjaní nohy pri chôdzi. Je to tak preto, že palec predlžuje chodidlo ako vysunutý
stabilizačný bod ďaleko dopredu a tak stabilizuje krok. Mnohí o tento palec obrazne
prídu, ak dovolia, aby im "vybočil", správne vbočil. Už sa o neho plnohodnotne
nemôžu oprieť a chodia po hrane chodidla. 

Vbočený palec časom vytlačí zo správnej polohy aj susedné tri prsty. Všetky prsty
pritom majú sledovať smer svojich metatarzov, čo sú tie dlhé kostičky ("4.články")
nadväzujúce na prsty, skryté v chodidle. Namiesto toho, aby sa  v ich smere pri
chôdzi odvíjala noha, dochádza v novom smere palca k rotácii chodidla smerom von.
V novom smere sa vytáča aj  koleno, aj bedrový kĺb a prejaví sa to až v krížoch. 
Hallux valvus, ako sa vbočenému palcu odborne hovorí sa dá aj operovať. Všetci, čo
to skúsili, hovoria o mimoriadnej bolestivosti s dlhou rekonvalescenciou.

Prax: Doma používajte pohodlné sandále so stredovým stĺpikom medzi palcom a
ukazovákom, také, aké nosia napríklad v Egypte. Na von používajte pohodlné, široké
topánky. Či sa vám začína vbočenie palca si včas sledujte. Ak, potom nasledujú
preventívne cvičenia. Cvičením sa dá postupne zlepšiť poloha vbočeného palca. Viac
o tom na blogu ...

Viete že: * Palec má dva články, kým ostatné prsty sú trojčlánkové?
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5.Spadnutá klenba chodidla (ploché nohy) 

Spadnutá klenba je nepríjemná vec – časom vám 
ovplyvní celý skelet. Môžeme ju prirovnať k osmičke na kolese.

Teória: Chodidlo tvoria akoby tri oblúkové listové pružiny. Vonkajší oblúk a
vnútorný oblúk chodidla vychádzajú z päty. A vpredu sú tieto dve oblúkové
pružiny  prepojené ešte jedným krátším priečnym oblúkom. Pri chôdzi
hmotnosť celého tela na tieto tri pružiny dosadá, pružiny dopady účinne tmia.
Pokiaľ niektorá poklesne, vzniká plochá noha. 
Prax: Mnohí ľudia ani netušia, že majú ploché nohy. Zvykli si na ne. Nikdy
neboli u odborníka - podológa. Ak klenba klesne tak, že stred oblúka dosadne
na kostný výbežok, ktorý sa nachádza v strede vnútorného oblúka, už to 
nepríjemne cítia.
Je dobré si dať zistiť stav svojich chodidiel na prístroji podoskope či máte
ploché nohy a v akej fáze. Narušené oblúky klenby chodidla treba vrátiť do
pôvodnej  polohy buď vložkami, alebo cvičením.  Ale najprv treba začať
naprávať body 1. - 4..  A tiež smerovať chodidlá pri chôdzi dopredu.

Viete že: Dnes sa plochá noha vyšetruje počítačom? Používa sa na to chodiaci
pás vybavený tisíckami tlakových senzorov, plantograf, meranie je veľmi
presné. Na internete nájdete množstvo súkromných firiem...
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6. Nerovnako tvarované plosky nôh 

To, že ľavá ploska má iný tvar, ako pravá je nepríjemná vec – časom vám to môže
narušiť skelet. Môžeme ich prirovnať k dieram na ceste.

Teória: Chodidlo je úžasné dielo prírody. Skladá sa z 26 kostičiek či kostí, navzájom
ideálne usporiadaných. Niekedy sa ale jedno chodidlo od ideálneho tvaru o niečo
odchýli a tvar oboch chodidiel sa začne líšiť. 

Prax: Mnohí ľudia ani netušia, že majú odlišný tvar plosiek. Nikdy nenavštívili
podológa a nenechali si plosky zmerať. A si na ne zvykli. Je dobré dať si zistiť, ako na
tom ste. Zistené nedostatky sa riešia rôznymi vložkami do topánok, ale to je len
hasenie následkov. Správne treba narušené oblúky klenby chodidla vrátiť do
pôvodnej  polohy masážami, strečingom a cvičením. 

Viete že: Odtlačok nôh pre vlastné účely si spravíte najlepšie na rozpálenom
betóne? Namočte si obe nohy a opatrne sa postavte, odstúpte. Pre neskoršie
pozorné porovnanie si odtlačky odfotografujte mobilom a pošlite na váš PC.
 
 

 



7.  Nerovnako dlhé nohy

Nerovnako dlhé nohy možno prirovnať k vybitým tlmičom na jednej strane auta.
Auto potom jazdí naklonené.

Je veľmi prekvapujúce, že väčšina postihnutých dlhé desaťročia, často až do
vysokého veku vôbec netuší, že majú nerovnako dlhé nohy. Dokonca na to za celý
život neprídu.

Teória: Dĺžka nôh sa často líšia o 0,5 -1,5 cm. Väčšinou to ale nie je skutočná
nerovnosť, ale len optická, spôsobená posunom v bedrovom kĺbe, alebo posunom
panvových kostí. Často spôsobených pádom ešte v detstve. 

Jedna kratšia noha, či už skutočná, alebo zdanlivá, spôsobuje, že sa tomu po čase 
 začne prispôsobovať aj chrbtica. Z toho potom vyplývajú aj neskôr vznikajúce 
 bolestivé problémy chrbta.

Prax: Dĺžku nôh si dajte premerať, aby ste vedeli na čom ste. Nerovnaká dĺžka nôh
sa dobre prejaví na trenažéri - pri chôdzi na počítačovom páse. Odborník to
svojim skúseným okom aj hneď vidí.

Ak sa zistí nerovnomernosť dĺžky nôh, treba spraviť kompenzáciu, či už špeciálne
vyrobenou topánkou, topánkovými vložkami, podpätenkami, alebo najlepšie,
vrátením bedrového kĺbu, či panvy do správnej polohy. Alebo nápravou plochej
nohy.

Viete že: Nerovnakosť dĺžky nôh si viete zistiť aj doma. Ľahnite si doluznačky na
posteľ, chodidlá dajte tesne za hranu postele. Priložte si obe päty k sebe a rodinný
príslušník nech vám prirovná obe päty - lícujú spolu? Ak nie, hľadajte špecialistu.
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8. Vytočené chodidlá

Na aute ľavé predné koleso je vytočené doľava a pravé doprava...

Teória: Vonkajšie hrany oboch chodidiel by mali viac menej smerovať priamo
vpred, byť teda vzájomne rovnobežné a ukazovať smer chôdze. Potom aj kolená
smerujú rovno dopredu

Prax: pri chôdzi veľa ľudí chodí s mierne vytočenými chodidlami.. Napríklad
roztvárajú chodidlá, tým ale vystrčia brucho a podsadia panvu. Následne
dochádza k neprirodzenému treniu v bedrovom kĺbe....

Viete že: Ako chodíte vám naznačia vaše obnosené topánky. Ak chodíte
nesprávne, jedna strana opätkov bude zošúchaná. Skontrolujte si to hneď teraz.
Opätok má byť správne vyšúchaný v strede.

9. Skrátené achilovky

Skrátené achilovky možno prirovnať k zničeným zadným tlmičom. Na aute sú
potom predné kolesá odľahčené nahor - auto je akoby podsadené.

Teória: Kvôli obmedzenému pohybu a tým, že človek väčšinu dňa sedí, ochabujú
ľuďom lýtkové svaly a menej je namáhaná achilova šľacha. 

Prax: Aj mladí ľudia už majú skrátené achilovky. Preto sa im skracuje krok. Pri
chôdzi nenatiahnu dolnú časť nohy dostatočne vpred a noha zostáva v uhle.
Následne sa im deformuje chodidlo a začnú zmeny na kĺboch. 

Viete že: achilovky sa dobre naťahujú na schodoch? Postavte sa prstovou časťou
chodidiel na hranu schodu a opatrne spúšťajte päty čo najviac smerom nadol.
Natiahnite a 20 sekúnd vydržte. Spravte výpon na špičky a opakujte.... Opatrne.
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10. Deformovaná panva

Deformovanú panvu možno prirovnať k zdeformovanému rámu vozidla. Auto je 
 celé naklonené -  kolesá je každé v inej výške.

Teória: Panvu, akúsi obruč tvoria tri kosti, vlastne pôvodne až šesť kostí, z ktorých    
v dospelosti sa viaceré zrastú. Kvôli nárazu v detstve, alebo aj nedávnemu pádu
pri lyžovaní, pri ktorej ste si narazili panvu, mohlo dôjsť k posunutiu týchto troch
kostí. Vizuálne sa to prejaví buď pri kontrole dĺžky nôh, kde konštatujete ich
nerovnakú dĺžku, alebo pri ľahu na chrbte vidíte vystupujúce lonové kosti,
bedrové tŕne, ktoré nie sú v jednej rovine. 

Prax: Je potrebná náprava panvy. Možné riešenie - možným nápravám panvy
onedlho venujem jeden blog. 

Viete že:  Postavenie panvy a teda to, či ju podsadíte, alebo naopak vytlačíte
dopredu, ovplyvní vzhľad vašej chôdze? Má to vplyv aj na únavu a prípadné
bolesti bedrových kĺbov počas dlhých turistických pochodov.

11. Zlý sklon päty
Naklonenú pätu možno prirovnať k nakloneným kolesám.

Teória:  Na pätu našľapujeme ako na prvú. Päta má pri tom smerovať kolmo k
zemi, Odvíjanie kroku sa má následne odohrávať po vonkajšom oblúku chodidla,
následne cez predný oblúk chodidla a cez malíček, prsteník a ďaľšie prsty skončí
na palci. Tým je chôdza dokonale všetkými troma oblúkmi odpružená a palcom a
bruškami prstov stabilizovaná.

Prax:  Ľudia ale často pätu pri chôdzi nakláňajú pätnú kosť. Tým si  za roky zlého
našľapovania postupne spôsobia rad problémov. Je potrebná opraviť náklon päty.
Treba sa bosý naučiť správne kolmo vycentrovať pri chôdzi pätu. 

Viete že:  Sledujte si pri bežnej chôdzi špičku topánky. Zachveje sa vaša špička
vpravo-vľavo pri dostúpení?  Správne má zostať pokojná, vtedy dobre došľapujete
na pätu.  Ak sa zachveje, tak buď zle dopadáte na pätu, alebo nie je v poriadku
opätok vašej topánky.
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12.  Sklonená krížová kosť

U auta to odpovedá narušenému šasi vozidla od bočného nárazu. Už nie je presná
geometria vozidla, brzdenie má tendenciu dať auto do rotácie. 

Krížová kosť spája ľavú a pravú časť panvy. Je to pevný základ, na ktorom ako na
skale je vystavaná chrbtica. Je dôležité, aby horná hrana krížovej kosti bola presne
vo vodováhe, iba potom na nej vystavaná chrbtica stojí presne zvislo. 

Teória: Často po páde v detstve sa krížová kosť, súčasť panvy stojacej na
bedrových kĺboch o málo vychýli. Hore na chrbtici sa to ale premietne jej veľkým
vychýlením. Vyzerá už ako šikmá veža v Pise. A keďže ľudská hlava musí zostať
vždy v osi tela, telo na náklon zareaguje prehnutím chrbtice. Postupne, ako
domino  nasledujú ďalšie a ďalšie kompenzačné posuny skeletu a následné bolesti. 

Prax: zmerajte si dĺžku nôh – v ich nerovnakej dĺžke sa často skrýva vybočenie
chrbtice dávno zabudnutým pádom, na ktorý si pri troške namáhy aj spomeniete –
vyletenie s bicyklom v zákrute, pád na korčuliach. Prevenciou je krížovú kosť
znovu vrátiť do správnej polohy.

Viete že: Napravenie panvy do pôvodnej polohy netrvá dlho a je celkom príjemné.
Uskutoční sa najprv správnym polohovaním postihnutého a následne na správnom
mieste vyškolený fyzioterapeut slabo potlačí a potiahne.
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13. Vľavo, či vpravo vybočená chrbtica

Nehovoríme teraz o vrodenej skolióze, ale o ináč zdravej chrbtici.. 

Os chrbtice pri pohľade zozadu má smerovať kolmo k zemi. Ak si pod hlavu
zavesíte olovko, chrbtica musí presne kopírovať napnutý povrázok.
Ak to tak nie je, akoby nosné šasi auta bolo nárazom vyosené. 

Teória: Akékoľvek zakrivenie chrbtice od osi je nežiadúce. Ak sa vytvorilo, je to
pre nás signál, že niekde nižšie sa asi stala chyba. Ploché nohy, nerovnaká dĺžka
nôh, narušená poloha krížovej kosti... Pretože telo si akúkoľvek nerovnosť dole
okamžite kompenzuje vychýlením chrbtice hore, pretože hlava musí zostať v
strede. Aj banálne vbočenie palca sa môže prejaviť neskorším vybočením chrbtice.
Len preto, aby pohyb vpred zostal plynulý. Kvôli tomu môže ale neskôr zase
drhnúť bedrový kĺb...
 
Prax: Musíte si sledovať bočné vybočenia chrbtice (signál sú bolesti) a zavčasu si
ju vyrovnať. Príčinou je často len nerovnakosť nôh, chodidiel, vychýlenie, či
deformácia panvy, alebo posunutie bedrového kĺbu.

Problém v hornej časti skeletu je často iba následkom problémov nôh a
chodidiel.

Viete že: niekedy si stačí dať odborne, počítačovo dať spraviť vložku do topánky a
chrbtica sa po čase vyrovná sama? 
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14.   Slabé svaly telesného jadra

Slabé svaly telesného jadra môžeme pri našom aute prirovnať ku neudržiavanému
motoru.

Svaly telesného jadra sú svaly, z ktorých vychádza naša sila. Ich stav rozhoduje o
tom, či v niektorých situáciách prídeme o život, skončíme na vozíku, alebo sa nám
vôbec nič nestane. Sú to svaly v oblasti pása.

Teória: Výskumy v poslednej dobe ukázali že každý silový pohyb sa prenáša po
povrchu tela v tvare telo obvíjajúcich špirál, kde svaly jeden na druhý nadväzujú.
Pri tom kľúčovú úlohu hrajú svaly v strede tela. Najlepšie ich majú vybudované
gymnasti, či v tomto smere asi neprekonateľná mačka. 

Prax: Prevencia predchádzania pádov spočíva v precvičovaní svalov v strede tela.
Posilňujeme ich napríklad doma na otočnom tanieri, v parku na rôznych rotačných
trenažéroch, pri dynamickom športovaní, ako je ping pong, či zábavný
tanec....všade, kde treba dynamicky vytáčať trup....Nie je dôležité mať nafúknuté
svaly na rukách, či nohách, ale pružné svaly v strednej časti tela. Nemať ich ani
slabé, ani skrátené.

Viete že: Z tohto poznatku vychádza cvičenie zamerané na precvičovanie svalov v
špirálach a rotačnom posilňovaní svalov telesného jadra pomocou dlhých,
pružných gúm.
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15.  Skrátené svaly
Pri vozidlách ich možno prirovnať k hrdzou zlepeným listovým pružinám. 

Teória:  Neprecvičované svaly sa časom skracujú a atrofujú. Zvlášť tie na chrbte.
V takýchto svaloch sa časom zanášajú jednotlivé svalové vlákna. Svalové vlákna v
skutočnosti nie sú pružiny, ale pripomínajú hydraulické piesty.

Sú to duté trubičky, kde je zasunuté vlákno, ktoré po privedení impulzu sa
vyťahuje a následne sa vracia späť. Tým sa koná práca. Ak je všetko v poriadku,
stredové vlákno má maximálny posun. Ale pri zanesení trubičky splodinami sa
možnosť pohybu vlákna skráti aj na 40%. Potom už sval nevie vykonať celú prácu,
na ktorú bol predurčený. Aj súvisiace kĺby nerotujú po celej dráhe a časom sa ich
nevyužívané časti zanášajú.

Prax: Riešením skrátených svalov je naťahovať ich na pôvodnú dĺžku pomocou
strečingu. Úmyselne naťahujeme svalstvo k jeho prirodzenému maximu, ale
nepreťahujeme ho. Strečing je celkom príjemné cvičenie, pretože na naťahovanie
svalov sa často používa gravitácia.
Pri pravidelnom strečovaní postupne miznú bolesti hlavy, krku, aj chrbta.  

Viete že: Máte skrátené svaly? Spravte si tento test: Postavte sa, nohy spojte a
spravte hlboký predklon, skúste sa dotknúť prstami, alebo plochou dlane :-)) 
 zeme. 
Ak to nedokážete (a nemáte pritom veľké brucho), máte už zrejme skrátené svaly
na chrbte. 

Ak ste niekedy videli ako sa pes, či mačka po zobudení preťahujú až do
neuveriteľných polôh, tak sa nimi inšpirujte. Vykonávajú len strečing.
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Ďalšie druhy mechanických prevencií rýchlejšie: 

16.  Prevencia bedrovej časti chrbtice 

Najväčšie problémy vznikajú v oblasti chrbtových stavcov L3, L4 a L5. Tu
najčastejšie vznikajú bolesti, známe bolesti krížov.

Prevencií je tu veľa druhov. Jednou je napríklad neprehýbať sa priveľmi dozadu,
treba spať na chrbte, pri spánku na chrbte mať podložené nohy valcovým
vankúšom a hlavne nezdvíhať ťažké predmety v predklone - vždy vystrieť chrbát,
stiahnuť brucho a predmet zdvihnúť pomocou stehien. Pomáha aj zavesenie sa, či
používanie špeciálnej sklápacej lavičky.

17.  Prevencia hrudnej časti chrbtice

Odtiaľto často vystreľujú bolesti, ktoré pripomínajú infarkt. 

Prevencia je napríklad 5 x týždenne si spraviť 40 minútovú severskú chôdzu s
paličkami, viď. príspevok na mojom blogu. Tiež nespávať pri otvorenom okne,
pretože chlad dlhodobo stiahne niektoré svaly do kŕča a skrátený sval zase môže
vytiahnuť niektorý stavec do boku s príslušnými bolestivými problémami. Problém
môže spôsobiť aj krátka horná časť pyžamy. Samozrejme, problémy môže vyrobiť
aj niektorá zo spomenutých porúch nôh a chodidiel. 

  
18.  Prevencia vystúpených platničiek

Tu sa postihnutý človek doslova prehýba od bolesti. 

Prevencia je nevykonávať nesymetrické namáhavé práce, nehrať jednostranné
športy, nespať pri otvorenom okne, vymeniť si starý madrac za moderný produkt,
alebo si kúpiť posteľ s lamelami. Sem sa ľudia aj dostanú pri zanedbávaní
prevencie spodnej časti tela. Veľmi pomáha severská chôdza s dvoma paličkami.
Viď blog.

19. Prevencia bolestivých spaziem

Tie vznikajú dlhým namáhaním chladom, napríklad spaním pri otvorenom okne, či
pôsobením prievanu, spotením a neprezlečením sa.

Prevencia je spávať v suchom teple a prehrievať postihnutú časť v noci
termoforom, kedy sa skrátený sval teplom uvoľní. Pomáha aj masáž.



20.Prevencia vzniku trigger pointov

Trigger pointy, čiže spúšťacie body sú zväčša nebolestivé body, ktoré sa zistia a
bolesťou prejavia až palpačne (zatlačením prstom). Vo svale sa prejavia
zátvdlinkou a lokálne bránia svalu v pohybe. Často majú pôvod úplne inde, ako 
 sú. Napríklad trigger point halluxu je bod v hornej časti lýtka. Trigger pointy sú
väčšinou zároveň akupresúrne body.

Prevencia je dávať si pri masážach masérom vyhľadať stiahnuté trigger pointy a
dať si ich rozmasírovať. Keďže ale ich príčina je zväčša inde, treba po skutočnej
príčine pátrať s pomocou odborníka.

21.  Kontrola schopnosti udržať rovnováhu

Postavte sa na jednu nohu a druhé chodidlo si priložte ku kolenu. Ruky spojte nad
hlavou a nehýbte sa. Ustojíte stoj v pokoji, alebo sa celý roztancujete? 

Prevencia: Aj zdraví ľudia sa často roztancujú, ak majú zoslabnuté svaly. Ale ak
nekontrolovane tancujete vždy a ešte aj strácate rovnováhu, tak treba začať riešiť
problém u diabetológa. Problém totiž môžu byť cukrovkou poškodené nervy v
chodidle. Je napríklad jedným z príznakov začínajúcej sa cukrovky, ktorá sa môže
skončiť až amputáciou nohy. Cukrovkári prichádzajú žiaľ často o nohy. Prevencia
cukrovky patrí aj pod chemickú prevenciu stravou.

 22. Nesprávna technika chôdze

To tiež patrí k prevencií, aj keď ľudia majú úplne zdravé nohy. Väčšina ľudí nevie
správne chodiť. Nemajú správnu techniku chôdze, aj keď si to nepriznajú.
Napríklad nemajú správny uhol chodidiel, alebo kolien, nesprávne dvíhajú nohy,
zle odvíjajú nohy. Tiež nemusia mať dobre podsadenú panvu....

Prevencia: overte si v zrkadle, ako chodíte. Oslovte odborníka na chôdzu.
 
Zaujímavosť – spravte si niekedy čas a pozorujte, ako ľudia ako chodia. Zistíte, že
každý človek chodí ináč. 
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23.  Neopatrná chôdza

Ľudia často chodia ľahkovážne - a pre nedbalú chôdzu si môžu privodiť rôzne
úrazy: zakopnú, pošmyknú sa, spadnú na schodoch, podvrtnú si nohu... 

Prevencia: Jedna osvedčená rada je, nikdy necúvajte, môžete spadnúť do jamy, o
niečo sa potknúť, niečo zhodiť a následne na to spadnúť, spadnúť do hĺbky,
niekomu vojsť do cesty.... Vždy choďte za očami a nikdy nie za chrbtom!

Viete že: V Nemecku zistili, že 70% úrazov na stavbách zapríčiňuje iba ľahkovážny  
prístup ku chôdzi? Po kurzoch správnej chôdze úrazy na stavbách klesli iba na
30%. 

Zaujímavé blogy k prevenciám nájdete na mojom blogu na  www.zdravekolena.sk
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IV.  Prevencia v strednom a vyššom veku    
                   chemická prevencia   

Prevencia stravou

Ročne zjeme veľké množstvo stravy. Do zažívacieho traktu tak dodáme obrovské
množstvo chemických látok. Vo vyššom veku najväčšie problémy spôsobuje
pohybové problémy zlá skladba dennej stravy. Niektorých chemických látok
prijmeme počas roku priveľa a iných zase primálo.

Nesprávne stravovanie našimi obľúbenými stredoeurópskymi jedlami nás v
strednom a vyššom veku privedú k nasledovným zdravotným problémom
pohybového ústrojenstva:

Mäknutie a ohýbanie kostí
Zmenšovanie a vetchosť postavy
Zvýšená lámavosť kostí
Zlomeniny bedrových krčkov
Nedostatok kolagénu 
Bolesti kolenných kĺbov
Deformácia chrbtice
Artróza
Kostné výrastky
Výrastky v kĺboch
Vznik kŕčových žíl
Dna
Chondrokalcinóza a iné
 

Zlé zloženie stravy ľudí uzatvára v domácom väzení a prináša im
trvalú bolesť.

Nesprávne stravovanie znamená:
       Že nám niečo chýba

                         
  

       Že sme niečím predávkovaní  :-(
 

23

-S Ú  T O  S Í C E  P R O B L É M Y ,  N A  K T O R É  S A  U  N Á S  N E Z O M I E R A ,  A L E  S Ú
N A JČA S T E JŠO U  P R ÍČ I N O U  Z D R A V O T N É H O  P O S T I H N U T I A  V  N AŠ I C H
R O D I N Á C H .  I B A  Z L É  Z L OŽE N I E  S T R A V Y  N A JČA S T E JŠ I E  P R I V Á D Z A  ĽU D Í  V
S T R E D N E J  E U R Ó P E  K  I N V A L I D I T E !  



tu je v elektronickej forme:

Väčšinu zdravotných problémov  vo vyššom
veku spôsobuje predávkovanie v strave!

Viac o chemických prevenciách nájdete v II. časti prevencii:
 - Prevencie pohybového aparátu II.
 
O tom, že nám niečo v tele chýba sa všade veľa píše:
Istotne ste už čítali, že telu chýba vápnik + vitamíny D3 a K2, kolagén +
vitamín C....
 
Ale o tom, že môžete byť aj niečím v strave predávkovaní sa veľa
nepíše. Už ste o tom niečo čítali? 
V knižke: Stravou k paličke? sa o tom ale dozviete.

Predávkovanie dokáže veľmi negatívne ovplyvniť pohybový aparát.
My, v strednej Európe a severnej Amerike sme predávkovaní takou
látkou, ktorú by ste iste netipovali. Každý, kto sa o nej v knihe "Stravou
k paličke?" dozvie, je veľmi prekvapený.

Na www.stravoukpalicke.sk si knižku o nepríjemnom vplyve
predávkovania na pohyb môžete objednať. 
Objednajte si ju teraz. Knižka je 

1.

https://www.stravoukpalicke.sk/e-kniha/

    2. a tu v tlačenej forme:

https://www.stravoukpalicke.sk/tlacena-kniha/

Po jej prečítaní budete mať možnosť sa primerane zariadiť.
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Knižka Stravou k paličke?  prináša informácie na predchádzanie a
odstráňovanie problémov pohybového ústrojenstva v strednom a
vyššom veku korekciou stravy.
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v elektronickej forme tu:

 ačenej forme je tu:
 

https: / /www.stravoukpalicke.sk/tlacena-kniha/
 
 

Po jej  preč ítaní budete mať  už  možnosť  sa zariadiť .

Knižku o stravovaní "Stravou k paličke?" 
                                                            si môžete môžete prečítať už aj Vy.

objednajte si ju 

 v tlačenej forme na:  https://www.stravoukpalicke.sk/tlacena-kniha/

 v elektronickej forme na:  https://www.stravoukpalicke.sk/e-kniha/

 
                                                                                      Milan 

https://www.stravoukpalicke.sk/tlacena-kniha/


V.  ZÁVER
Ďakujem, že ste dočítali Prevencie, časť I. ✌

Spoločne sme si prebrali dva základné druhy prevencii
pohybového ústrojenstva:

1.Podrobne sme prebrali prehľad mechanických  
    prevencii, dôležité pre nižší vek. 

2.Upozornili sme na dôležitú  chemickú prevenciu - 
    stravou, dôležitú pre stredný a vyšší vek. 
    Verejnosť je málo informovaná o predávkovaní. 
    Prečítajte si o tom knižku "Stravou k paličke?"

Som rád, že som mohol Prehľad prevencii I. pre Vás zostaviť.  Na
časť I. nadväzujú Prevencie pohybového aparátu II..

Informácie Vám poskytnú aj lekári - ortopédi, fyzioterapeuti a 
 niektorí dobrí maséri. 
Výživa novým pohľadom je zase v knižke Stravou k paličke?

Pokiaľ sa vám e Book páčil a chcete získavať z tejto oblasti ďalšie 
 informácie, navštevujte stránku www.zdravekolena.sk. Alebo
sledujte fanpage zdravekolena na facebooku. Tam dokonca môžete
k tejto téme aj slobodne diskutovať s podobne zaujímajúcimi sa
ľuďmi. Využívajte možnosť vzájomných výmen informácii. Možno si
tam nájdete aj priateľov a stránky obľúbite.

S prevenciami spolu k slobode pohybu
 
 

                                               www.zdravekolena.sk

P R E H L Á S E N I E :  T E N T O  M A T E R I Á L  J E  I N F O R M A Č N Ý M  P R O D U K T O M .  A K É K O Ľ V E K  Š Í Ř E N I E ,  A L E B O
P O S K Y T O V A N I E  T R E T Í M  O S O B Á M  B E Z  S Ú H L A S U  A U T O R A  J E  Z A K Á Z Á N É  A  J E  P O R U Š E N Í M
A U T O R S K É H O  Z Á K O N A ,  K T O R É  M Ô Ž E  B Ý Ť  S T Í H Á N É .  D A K U J E M  Z A  P O C H O P E N I E  A
R E S P E K T O V A N I E  T O H O T O  U P O Z O R N E N I A .

 

http://www.zdrave.kolena.sk/

