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Úvod 
Každý z nás se během života setkává s náročnými situacemi, které se postupně učí zvládat. 
Nahromadí‐li  se  více  takových  situací,  říkáme,  že  jsme  ve  stresu.  Stres  způsobí  vylučování 
některých  hormonů  do  krve.  Zvýšené  duševní  napětí  se  také  projevuje  stažením  svalstva. 
Nedochází k uvolnění, objeví se nepříjemné bolesti hlavy, svalů, zad, svíraní na hrudi a další. 
Dlouhodobé napětí svalů spotřebovává nadměrnou energii, to pak způsobí, že se člověk cítí 
unavený  až  vyčerpaný. Může  také  docházet  k různým  onemocněním.  Napjatý  člověk má 
neklidný spánek a potíže s usínáním. Neodpočine si a výsledkem  je tedy bludný kruh, stále 
narůstajícího napětí a podráždění. 
 
Problémy které nám říkají, že se necítíme uvolněně: 

 Po většinu dne napjatost svalů a ráno se necítíme svěží 

 Unavenost, nevíme důvod unavenosti 

 Časté bolesti hlavy (více než 1krát, 2krát týdně) 

 Špatný spánek 

 Bolesti žaludku (více než 1 krát, 2 krát týdně), je možné že jsou způsobeny napjetím. 

 Cítíme vnitřní napětí 

 Třes končetin 

 Podrážděnost a snadná vyprovokovatelnost 

I když netrpíme žádným z těchto problémů, je vhodné naučit se relaxovat a uvolnit se.  

 
Relaxace 
Vědomé  odstranění  psychického  a  fyzického  napětí.  Když  se  uvolníme,  tělesně  impulsy 
přicházející  z jednotlivých  svalů  do mozku  se  změní  a  postupně  začínáme  cítit  i  psychické 
uvolnění.  Svalová  relaxace má  vliv  na  nervový  systém,  dochází  k vyplavování  stresových 
hormonů.  Hluboké  relaxace  dokáže  účinně  zvládat  projevy  úzkosti  a  stresu.  Naučit  se 
správné relaxaci vyžaduje trpělivost a opakované cvičení. 
 

Relaxační cvičení 
Hlavní  příčinou  stresu  a  syndromu  vyhoření  bývá  neschopnost  relaxovat,  odpočívat. 
Důsledkem  chronického  předráždění  a  nadměrných  požadavků  je  pak  podrážděnost, 
nervozita, neklid, vyčerpání, poruchy koncentrace a zvýšená náchylnost k nemoci. 
Pravidelným  uplatňováním  relaxačních  technik  a  cvičení  je  možné  stresu  předcházet  a 
udržovat organismus v rovnováze mezi napětím a uvolněním. Uvolnění znamená přepnutí ze 
vzrušení  do  zotavujících  procesů.  Prostřednictvím  relaxačních  cvičení  se  lze  naučit  nejen 
regulovat tento rovnovážný stav, ale i řídit koncentraci. 
 
Ve  zkráceném  znění  si  teď můžeme  ukázat  dvě metody  a  postupy  relaxace.  Jedná  se  o 
cvičení, která se při prevenci stresu osvědčila a které si  lze snadno osvojit. Pozn.: závěrem 
ještě  jeden  důležitý  fakt  –  RELAXACE  nevyžaduje  bezpodmínečně  profesionální  postup. 
Uvolnění organismu  lze dosáhnout  i pravidelným zařazováním přestávek, krátkých cvičení a 
poslechu hudby. 
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Aspekty napětí 
Dříve než začneme nácvik relaxace, je dobré naučit se rozeznat aspekty napětí. Začneme tím, 
že si budeme alespoň dva týdny všímat situací, ve kterých se to napětí objevuje. 

1. Kde cítíte napětí? 
 Bolest za krkem 

 Bolest hlavy 

 Bolesti svalů 

2. Jaké jsou charakteristiky napětí, které cítíte? 
 Napětí a třes ve svalech 

 Potíže s držením těla 

 Tíha nebo křeč ve svalech 

3. Které vnitřní události nebo emoční stavy zvyšují vaše napětí? 

 Hněv 

 Přemýšlení o problémech 

 Osamělost 

 nuda 

4. Které zevní události vedou ke zvýšení napětí? 
 Nezájem druhých 

 Hádky, spory, konflikty 

 Hluk 

 Čekání 

 
Příprava k relaxačnímu cvičení 

 Relaxační podmínky: 

o systematičnost a pravidelnost. 

o Vnitřní pasivní postoj (postoj nenucení se a pasivity) 

o Načasování (nácvik každý den ve stejnou dobu) 

o Pomalé dýchání (rovnoměrný a klidný dech) 

o Koncentrace pozornosti 

o Uplatnění autosugesce (představy, myšlenky) 

 Pravidla pro nácvik relaxačních cvičení: 

o Klidné prostředí bez rušivých vnějších podnětů (vypnutí telefonu) 

o Přiměřená teplota místnosti (vyvětrání před relaxací) 

o Cvičební podložka s funkcí tepelné izolace 

o Teplé pohodlné oblečení 

o Necvičit při pocitu hladu ani těsně po jídle 

o Důležitost volby vhodné cvičební j polohy (příjemná poloha) 
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 Nejčastější relaxační polohy 

o Joginský sed (sedneme si na rovnou židli, záda držíme vzpřímeně. Hlava má být 

v jedné přímce s páteří. Uvolníme všechno, co nás tlačí. Nohy opíráme o zem a 

nekřížíme je.) 

o Pozice drožkaře  (tato poloha  je pro cvičení autogenního  tréninku. Sedí  se na 

sedátku bez opěradla, nebo na  židli. Sed  je  schoulený  se  zakulacenými  záda, 

hlava  visí  mezi  rameny  volně.  Nohy  jsou  rozkročeny,  kolena  jsou  ohnuta 

v pravém úhlu. Paže ohnuty   v lokti předloktí položeno přes stehna.) 

o Pozice mexického  povaleče  (sedíme  až  na  předním  okraji  židle,  opíráme  se 

v zadu  o  opěradlo  a  nohy  jsou  nataženy.  Hlava  je  uvolněná  a  svěšená  buď 

dopředu, nebo dozadu. Paže visí volně podél těla) 

o Relaxace vleže (cvičí se zavřenýma očima, paže sou na šíři dlaně od těla mírně 

pokrčeny v lokti. Nohy jsou rovněž kousek od sebe, špičky se povolí. Je lito pro 

nás  příjemnější  můžeme  si  dát  pod  hlavu  polštářek,  pokud  upadneme  do 

spánku během cvičení, je to důkaz, že jsme skutečně relaxovali.  

 
 
Progresivní uvolňování svalů  
Cílem metody  je uvolnění vědomě ovládaných  svalových  skupin. Účinnost metody  spočívá 
v tom, že krátce a intenzivně napjaté svaly se rychle uvolní a člověk v nich pak cítí tíži a teplo. 
Jestliže tímto způsobem pracujeme postupně s každou svalovou skupinou, pozvolna se celé 
tělo  dostává  do  stavu  celkového  uvolnění  (Tyto  uvolňovací  postupy  vypracoval  americký 
lékař E. Jacobson.). 
 
Postup:  

- cvičení  se  doporučuje  provádět  vsedě,  nejvhodnější  je  pozice  „drožkaře“.  Sedíme 
vzpřímeně,  hlavu  lehce  nachýlenou  vpřed,  nohy mírně  od  sebe,  předloktí  s mírně 
pokrčenými lokty opřeme o stehna. Ruce jsou přitom volně svěšeny mezi stehny. 

- každou  část  těla  nejprve  (na  dobu  5‐10  sekund)  napneme  a  poté  asi  30  sekund 
necháme uvolněnou. Princip  je  vždy  stejný  – po  krátkém napětí následuje pomalé 
uvolnění. Následuje cvičení s další svalovou skupinou. 

 

Pravá ruka  sevřít v pěst 

Levá ruka  sevřít v pěst 

Pravá paže  napnout 

Levá paže  napnout 

Ramena  co nejvíce zvednout nahoru 

Šíje, krk  bradu tlačit k prsní kosti 

Čelo  zvednout obočí a svraštit čelo 

Oči  pevně zavřít oči 

Ústa  stisknout rty 

Hrudní koš  zhluboka nedechnout, zadržet dech, pomalu vydechnout 

Záda  vyhrbit 

Břicho  stáhnout dovnitř 
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Stehna  kolena stisknout pevně k sobě 

Pravé lýtko  napnout pravou nohu a zatížit pravé chodidlo  

Levé lýtko  napnout levou nohu a zatížit levé chodidlo 

Pravá noha  napnout pravou nohu, otočit dovnitř a ohnout prsty 

Levá noha  napnout levou nohu, otočit dovnitř a ohnout prsty 

 
 
K účinnému nácviku  je  třeba cvičit progresivní  relaxaci 1x až 2x denně alespoň 2  týdny po 
dobu asi 10 minut. Důležité je po dobu cvičení pravidelné dýchání. Po skončení cvičení chvíli 
počkejte  a  zklidněte  mysl.  Myslete  na  něco  příjemného.  Dýchejte  pomalu  nosem. 
Nevstávejte rychle, pohybujte se pomalu a protahujte se jemně. 
 
Zkrácená progresivní relaxace 
V tomto cvičení vynecháváme fázi napětí svalů a systematicky budeme uvolňovat jednotlivé 
svalové  skupiny. Uvolňování  lze  procvičovat  vsedě  a  na rušných místech. Naučíme  se  tak 
dosáhnout stavu uvolnění v různých prostředích. 
 
Instrukce pro nácvik fáze uvolnění: 

 Dýchám klidně a pravidelně 

 S každým výdechem se moje tělo uvolňuje…stále více a více se uvolní 

 Uvolnit čelo…obočí…víčka…tváře…jazyk…celý obličej 

 Uvolnit krk…ramena…paže…až do konečků prstů 

 Stále klidně a pravidelně dýchat 

 Pocit uvolnění přechází do břicha 

 Uvolnit hrudník…záda…hýždě…stehna…kolena…lýtka…chodidla až do konečků prstů 

 Dýchat klidně a pravidelně 

 S každým výdechem se více a více uvolňuji 

 Zhluboka se nadechnout…na několik vteřin zadržet dech…pomalu vydechnout 

 Jsem stále více a více uvolněný 

 

Autogenní trénink 
Autogenní  trénink  z řady  tzv.  relaxačních  metod,  jako  je  hypnóza  nebo  jóga‐  s širším 
významem  než  jen  relaxačním.    Je  zároveň  metodou  sebeprožívání  i  sebeovládání, 
sebeřízení,  seberegulace,  je metodou  léčebnou  i  zdokonalující a  také psychoterapeutickou 
metodou.    Jedna  z nejdůležitějších  a  nejužitečnějších,  ve  světě  nejrozšířenějších  metod 
relaxačních. 
Vytvořil  jej německý  lékař‐ neurolog a psychiatr profesor  I. H. Schultz v době mezi oběma 
válkami. Metodu vytvořil podle svých zkušeností s terapií hypnózou, ale za tím účelem, aby ji 
mol  člověk  používat  sám.    (Autos=  sám,  genos=  rod,  původ,  vznik‐  tedy metoda,  kterou 
člověk sám vládne, ale též s významem, že člověk může sám sebe dotvořit „znovuzrodit“). Od 
té doby  se autogenní  trénink  rozšířil po celém  světě, hlavně  tedy po druhé  světové válce. 
Pracuje se s ním především v Německu, Francii, Belgii, Británii, Spojených státech a Kanadě, 
v Japonsku a v Polsku. 
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Použití  autogenního  tréninku  je  velmi  široké.  Této metody  se  užívá  (případně  v upravené 
formě)  v lékařství  při  léčbě  neuróz  a  neurotických  projevů  všeho  druhu,  u  povahových 
odchylek  a  drogových  závislostí,  u  psychosomatických  a  funkčních  onemocnění  v oblasti 
vnitřního lékařství při různých obtížích oběhových, kožním lékařství. 
 
Cíle autogenního tréninku 
Konečným  cílem  autogenního  tréninku  je podle  jeho  autora profesora  Schultze  to, aby  se 
člověk přesně předepsanými cvičeními stále více vnitřně uvolňoval a ponořoval do sebe a aby 
dosáhl z nitra vycházející přestavby celého organismu, která umožňuje posílit to, co je zdrav, 
a  zmírnit  nebo  odstranit  to,  co  je  nezdravé“.  Tato  hluboká  vnitřní  představa  se  týká 
samozřejmě i psychiky a osobnosti, celé bytosti člověka.  
   
Cíle: 

 Dokonalé uvolnění  

 Plný intenzivní odpočinek tělesný i duševní 

 Rychlé osvěžení a obnovení sil během krátké doby autogenního cvičení 

 Nápomoc k rychlému usnutí a vydatnému spánku  

 Dokonalé zklidnění a uvolnění ve stresových situacích 

 

Autogenní trénink‐ základní stupeň 
Základní  stupeň  je  základem  celé metody  autogenního  tréninku  a  bez  jeho  dokonalého  a 
plného  zvládnutí nelze postoupit  k dalším  stupňům. Ale  i  zvládnutí  samotného  základního 
stupně je pro většinu praktických potřeb a cílů samo o sobě plně postačující. 
Základní stupeň autogenního tréninku sestává z 6 cviků, které následují po sobě a vyplývají 
jeden z druhého. Jsou odvozeny z postupu samovolně vznikajících pocitů při hypnóze. Často 
se stává, že v průběhu cvičení se ozývají samočinné náznaky pocitů z příštích cviků. 
Jednotlivé  cviky  následují  po  sobě  takto:  pocit  tíže,  pocit  tepla  (v  končetinách),  prožitek 
pravidelného tepu srdce, prožitek klidného a samočinného dýchání, pocit tepla uvnitř těla a 
pocit  chladu  na  čele.  Cvičení  se  navozuje  vyvoláním  klidu  v relaxační  poloze  a  končí  se 
zvláštní technikou odvoláním (zrušením) tohoto stavu.  
Má  se  cvičit  pravidelně  třikrát  denně,  nejlépe  ráno,  odpoledne  a  večer  (minimálně  2krát 
denně), pokud možno ve  stejnou dobu, ve  stejném prostředí a  stejným  způsobem, aby  se 
vypěstovaly pravidelné návyky a podmíněné reflexy, které napomáhají cvičení. Délka cvičení 
je  v průměru  tři minuty  Jestliže  se  cvičící  zpočátku  špatně  soustřeďuje,  je možno  omezit 
cvičení na jednu minutu, cvičit však případně častěji. (Platí zásada cvičit denně asi 10 minut, 
tj. 3 krát 3 minuty nebo 5krát 2 minuty či 10 krát 1 minuta, později 2 krát pět minut či 1 krát 
deset  minut).  Výsledky  se  nesmějí  vynucovat  vůli,  nejsou  výsledkem  délky  jednotlivých 
cvičení, ale častosti a pravidelnosti cvičení. Pravidelným cvičením se pocity prohlubují a jejich 
nástup  se  zrychluje.  Jednotlivé  cviky  se  nacvičují  v průměru  dva  týdny.  Nikdy  se  nesmí 
pospíchat. V průběhu  jednoho cvičení se mají  jednotlivé pocity nacvičovat vždy společně za 
sebou, neprocvičuje se každý zvlášť. Tedy postupně se cvičí v prvním cvičení (prvé dva týdny) 
po uvolnění tíže, ve druhém téže a teplo, ve třetím tíže, teplo a srdce atd. Předchozí cviky se 
přitom postupně zkracují na jednu nebo půl minuty, takže vždy je dost času na poslední cvik. 
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a)pocit beztíže 

 Subjektivní  prožitek  tíže  je  podložen  objektivně  naprostým  uvolněním 

svalstva. 

 Soustřeďujeme  se  nejprve  na malou  část  těla  „která  je  nám  nejbližší  a  se 

kterou to nejlíp umíme“ tedy na svoji pravou (u leváků levou) ruku.  

 Formulace, na kterou se koncentrujeme, a kterou si vícekrát opakujeme, zní 

„pravá  ruka  je  těžká“ později  rozšíříme na  „pravá paže  je  těžká“  „obě paže 

jsou těžké“, „paže  i nohy  jsou těžké“,“celé tělo  je těžké“. Nakonec  je možno 

zkrátit formulaci na jednoslovné heslo „tíže“ 

 Cvičit se začíná rukou dominantní  

 Důležitost hlavy v celkové soustavě tělesné relaxace. Důležité  je nejen dobré 

uvolnění šíje, ale i celého obličeje.  

b)pocit tepla 

 Subjektivní prožitek tepla v končetinách je podložen objektivně rozšířením cév 

(vlásečnic)  v odpovídajících  oblastech  těla,  kde  tedy  dochází  i  k většímu 

prohřátí.  Je  provázen  také  pocitem  větší  plnosti  končetin.  Pocit  tepla  a 

uvolnění kapilár vychází z uvolnění svalového a cvičí se také až po správném 

navození pocitu tíže.  

 Soustřeďujeme se na myšlenku „pravá ruka je teplá“. Pocit tepla začíná někdy 

v konečcích  prstů  a  odtud  se  šíří  vzhůru,  jindy  jakoby  teplo  stékalo  paží  od 

ramene dolů do ruky. Pocit tepla se pomalu rozšiřuje  i do ostatního těla a ve 

cvičení  postupujeme  obdobě,  jako  v předešlém  cvičení  téže  tedy  formule: 

„jsem zcela klidný. Celé tělo  je těžké. Pravá ruka  je teplá“, a potom (vždy asi 

po třech dnech) „obě ruce jsou teplé, ruce i nohy jsou teplé „ a nakonec „celé 

tělo je teplé „ 

 Nakonec  spojíme  cvičení  tíže  a  tepla  spolu  s uvolněním  v jeden  komplexní 

celek jakožto dokonalý stav relaxace. 

c)prožitek srdeční akce 

 Tento cvik vyplývá organicky z předešlého, týká se oběhové oblasti a navazuje 

na ni. Je to prožitek klidného a zdravého tepu srdce, který je spojen s cítěním 

tepového rytmu ve větších  tepnách nebo v celém  těle.  Jestliže nedospějeme 

k vnímání tepu srdce jako prvnímu, můžeme si jeho rytmus odvodit z vnímání 

tepu jinde v těle.  

 Prožitek  tepu srdce se pociťuje neurčitě, přibližně v oblasti pátého mezižebří 

(pod  levou  prsní  bradavkou),  nalevo  od  střední  čáry.  Často  se  promítá  do 

nadbřišku.  

 Koncentrujeme se na formuli: „srdce tepe klidně a silně“ 

 Po dobrém zvládnutí stačí později  jen heslo „srdce“ nebo „tep“, „tepe“ nebo 

„klidné srdce „ apod.  
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d) Prožitek klidného samočinného dechu 

 Jde zde o základní rytmickou životní funkci, rytmus  je zde však  jiný (přibližně 

1:5),  takže  nácvik  dechu  se má  provádět  nezávisle  na  předešlém,  nemá  se 

nějak násilně slaďovat s rytmem tepu 

 Soustřeďujeme se na formuli „dech je klidný, pravidelný“‐ 

 Cílem tohoto cvičení  je naučit se pozorovat svůj dech klidně a nezúčastněně, 

nechat  jej  samočinně  plynout  a  nezasahovat  do  jeho  činnosti,  nijak 

neovlivňovat  svou  vůlí  ani  rychlost,  ani  hloubka  dýchání.  V  tomto  tkví 

obtížnost  tohoto  cviku.  Jestliže  totiž  začneme  věnovat  pozornost  nějaké 

automatické  činnosti,  většinou  nechtěně  zasahujeme  rušivě  do  jejího 

průběhu. 

 Účelem cvičení je naučit se sledovat automatičnost, samočinné plynutí dechu, 

které vnímáme jako subjektivně uklidňující a velmi příjemné.  

e)Prožitek tepla uvnitř těla (niterní pocit) 

 Tento cvik má dvojí zaměření: jednak zahrnuje zbývající oblast uvnitř těla, tedy 

břicho  s vnitřními  orgány,  jednak  však  také  sceluje  celou  vnitřní  oblast  a 

vnitřní pocity do jednoho celku. 

 Soustřeďujeme  se  na myšlenku  „vnitřek  (střed)  těla  je  hřejivě  teplý“  nebo 

„nitro  (centrum)  je  teplé“. Po  zvládnutí  stačí pak k vyvolání pocitů  jen heslo 

„vnitřní teplo“ nebo „teplé nitro“ 

f) Pocit svěžesti a chladu na čele (psychický zážitek) 

 Cvičná  formule  zde  zní  „čelo  je příjemně  chladné“. Reálná  teplota může při 

tomto cviku klesnout o půl až  jeden stupeň. Formule se může změnit 

na „čelo je příjemně svěží“ 

 Po zvládnutí cviku stačí pak jen heslo „chladné čelo“, „jasná mysl“. 

 
Autogenní trénink‐prostřední stupeň 

 Tento stupeň navazuje na základní stupeň cvičení. 

 Tři hlavní směry v prostředním stupni: 

 Harmonizace= přístup „fyziologický“‐ jde tu o subjektivní plné prožívání 

eufunkce psychosomatické se zpětným ovlivněním objektivním 

 Individualizovaný  (formulace  a  nácvik  individuálních  předsevzetí)‐ 

přístup verbálně autosugestivní  

 Stenizace a aktivizace procvičování vnitřních „center“ a pocitů, funkcí a 
stavů jimi podložených a ovlivněných.  

 
Autogenní trénink‐ vyšší stupeň 

 Týká se psychické oblasti, ovlivňování psychiky.  

 Oproti klasicky prostému a dokonalému základnímu stupni je značně složitější. 

Vyžaduje delší a pracnější nácvik a přípravu a výsledné  jevy v jeho oblasti se 

dostavují a získávají pomaleji než v základním stupni. 
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 Postup  je  velmi  mnohoznačný,  mnohotvárný,  rozmanitý,  není  přesně  a 

jednoznačně  dán,  ale  v každém  bodu  skýtá množství  různých  individuálních 

možností, umožňuje různé náhledy a různé cesty. 

 Profesor  I. H. Schultz  se v podání  svého vyššího  stupně nešíří  zpočátku příliš 

konkrétně  o  jeho  smyslu,  náplni,  účelu‐  to  většinou  uvádí  při  jednotlivých 

kazuistikách  v průběhu  cvičení  a  začíná  hned  technikou  cvičení.  Jako  základ 

považuje dokonalé a promptní ovládání základního stupně‐ po půl až 1 roce. 

 10 cviků tvořící náplň a strukturu vyššího stupně: 

1)Úvodem se stočí oči směrem ke středu čela  

2)Začíná  se  pasivně  ‐  necháme  si  objevit  před  vnitřním  zrakem 

„nějakou“barvu, očekává se, která se sama vynoří, bude  to naše „vlastní 

barva“. 

3) Nacvičuje se již cílená vizualizace barev, nejlépe v pořadí spektra. Cvičit 

volné a jisté disponování barvami, promptní vyvolávání sytých barev. 

4)Nyní se  již může cvičit v pohroužení  i při silně rušivých vnějších vlivech, 

aniž nás to vyruší, cvičit pokusy s tím. 

5) Potom si vizualizujeme různé konkrétní předměty cíleně, nebo čekáme, 

co se ukáže samo. 

6)Nyní  si  můžeme  zadávat  vidění  různých  abstraktních  pojmů.  Buď  se 

vizualizují ve smyslu symbolickém, nebo ve formě ornamentální. 

7)Potom si vybavujeme nějaký zážitek. 

8)Dále  si  představujeme  osobu.  Je  to  nácvik  schopnosti  vcítění  se  do 

druhého a zároveň kontrola vlastní pocitové reakce. 

9)Kladení si otázek v pohroužení a čekání odpovědi z nevědomí, ze svého 

nitra.  

10)utváření a nacvičování odpovídající formule. 

 
 

Relaxace při hudbě 
Hudba může mít na člověka výrazné relaxační účinky. Ovšem ne každá druh hudby. Výzkumy 
zatím  ukazují,  že  optimální  stavy  relaxace  jsou  schopny  vyvolat  především  pomalé  (largo) 
věty z klasických skladeb barokní hudby. 
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