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1. Relaxační cvičení (teorie)  

 

Relaxační cvičení řadíme mezi specifické prostředky ve zdravotní tělesné výchově. Relaxací 

v tělesné výchově a sportu rozumíme vědomé uvolňování tělesného a duševního napětí 

tělovýchovnou činností. Relaxaci můžeme navodit různými prostředky.  

 

Prostředky relaxace  

 

• mimovolní – hluboký útlum CNS (spánek)  

 

• volní pohybové – pomocí aktivních nebo pasivních pohybů v koordinaci s dechem 

(kyvadlové, hmitové pohyby, vytřásání, chvění)  

 

• volní klidové – uvolnění se navazuje psychicky (Schultzeho autogenní trénink, 

autohypnóza, progresivní relaxace podle Jacobsona, jóga)  

 

Ve zdravotní tělesné výchově (ale i v tělovýchovné a sportovní praxi) využíváme pro nácvik 

relaxace nejčastěji prostředků volních pohybových a metodu kontrastu – progresivní relaxaci 

(pocit uvolnění po předchozím izometrickém napětí). Především u dětí je důležité, aby si 

dokázali uvědomit rozdíl mezi napětím a uvolněním. Platí (a to nejen pro děti), že nácvik 

uvolnění je obtížnější než nácvik svalového stahu!  

 

Z hlediska praxe můžeme relaxační cvičení rozdělit na relaxaci:  

- celkovou (uvolnění těla jako celku)  

 

- diferenciovanou (uvolněny jsou všechny svaly, které nejsou nutné k udržení dané polohy 

nebo k provedení daného pohybu)  

 

- lokální (uvolnění jen určitého svalu nebo svalové skupiny).  

 

 

 

 



Zásady relaxačních cvičení  

 

• Trenér působí na cvičence tichým hlasem, klidnými povely navozuje radostnou, 

uvolněnou atmosféru.  

 

• Místnost, kde relaxaci provádíme, musí být teplá, příjemná, adekvátně osvětlena, bez 

rušivých zvuků.  

 

• Vhodný výběr relaxační hudby.  

 

• Vhodná cvičební poloha. 

 

• Cvičenec má zavřené oči.  

 

• Začínáme nácvikem celkové relaxace po předchozím napětí (leh). Velké svalové skupiny 

kontrahujeme s vdechem, uvolňujeme s výdechem.  

 

• Postupně zařazujeme cviky pro uvolňování menších svalových skupin – lokální relaxace.  

 

• Po nácviku relaxace metodou kontrastu zařazujeme nácvik uvolnění bez předchozího 

napětí (učitel podporuje uvolnění přes druhou signální soustavu, navozuje pocit tíhy, 

tepla apod.)  

 

• Se svalovým uvolněním dochází i k uvolnění psychickému, které dále prohlubuje 

uvolnění fyzické.  

 

• Ukončení relaxace musí být nenásilné (hlubší vdech a výdech, opakování kontrakce a 

relaxace svalových skupin, pomalý přechod do stoje).  

 

 

 

 

 

 



Význam svalové relaxace  

 

• uvolnění svalového napětí  

 

• uvědomění si jednotlivých svalových skupin  

 

• zlepšení nervosvalové koordinace, ekonomizace svalové práce (dokonalý pohyb)  

 

• uvolnění psychiky, zharmonizování osobnosti  

 

• kladný vliv na regenerační procesy  

 

• odstranění fyzické a psychické únavy  

 

• zvýšená funkční výkonnost uvolnění má kladný vliv na svalovou kontrakci (sílu, 

rychlost, počet opakování, koordinaci apod.)  

 

 

Uvolňování svalu 

 

Uvolnění – relaxace znamená opak svalového stahu, tj. „neaktivní“ stav svalu, způsobený 

procesy útlumu v CNS. Sval má určité napětí (tenzi), které přes den kolísá a toto je řízeno z 

několika úrovní CNS (od nepodmíněných reflexních dějů z míchy až po reflexy z vyšších 

center - mozečku). 

Uvolnění je základním předpokladem k protahování svalu (sval s vyšším tonusem nelze 

účinně protahovat). 

 

 

2. Cvičení relaxační – příklady cviků  

 

Příklady metod a cviku: 

- �při uvolňování svalu se používají různé typy kroužení, kývání, komíhání, 

protřepávání i s pomocí partnera 



- �masáž, plavání, 

- �metoda kontrakce – relaxace, 

- autogenní trénink (představa pohybu), 

- protahování svalu 

 

 

A. Celková relaxace  

 

1. ZP: Leh, vzpažit (oči zavřené).  

 

Provedení: S vdechem protáhněte tělo od pasu dolů a od pasu nahoru, s výdechem uvolněte.  

 

 

 

 

2. ZP: Leh roznožný, vzpažit zevnitř.  

 

Provedení: S vdechem diagonálně protáhněte pravou horní a levou dolní končetinu, s 

výdechem uvolněte.  

Totéž opačně.  

 

 

 

 

3. ZP: Leh mírně roznožný, připažit.  

 

Provedení: V ZP vydechněte. S vdechem vzpažte dovnitř – propleťte prsty, vytočte dlaněmi 

vzhůru, otočte trup vlevo, mírně zanožte (pohyb se nesmí přenášet do beder!), napněte svaly 

celého těla. S výdechem uvolněte zpět do ZP.  

Totéž opačně.  

Poznámka: U oslabení plochá záda může být zanožení větší (bederní prohnutí)!  



 

4. ZP: Stoj mírně rozkročný, připažit.  

 

Provedení: S vdechem usilovně stáhněte svalstvo trupu s pocitem protažení od kostrče až k 

hlavě, mírně zapažte, s výdechem proveďte postupně hluboký ohnutý předklon uvolněním 

svalů od šíje až ke kosti křížové, výdrž v uvolnění (paže a hlava volně visí).  

 

 

B. Lokální relaxace  

 

1. ZP: Leh, připažit.  

 

Provedení: S výdechem pokrčením přednožmo přednožte, vdechněte a stáhněte svalstvo 

přednožených končetin – propněte špičky, s výdechem uvolněte, uvolněné dolní končetiny - 

klesají nejkratší cestou (skrčením a sklouznutím paty a chodidla po zemi) do základní polohy.  

 

 

 

 

 

 



2. ZP: Dvojice (A, B).  

 

A– leh, připažit  

B– stoj rozkročný (čelem k dolním končetinám A), předpažit poníž  

Provedení:  

B – uchopte za patu a nárt levou (pravou) dolní končetinu A a protřepáním kontrolujte 

uvolněnost svalů  

B – uchopte obě dolní končetiny A za hlezenní klouby a protřepáním vertikálním směrem 

kontrolujte uvolněnost svalů  

Výměna ve dvojici.  

 

 

3. ZP: Leh mírně roznožný, připažit.  

 

Provedení: Usilovně stáhněte břišní a hýžďové svaly s výdechem (bederní páteř se přitiskne k 

podložce), s nádechem uvolněte (nejdříve pomalu a plynule, později rychle a krátce).  

 

 

4. ZP: Sed pokrčmo roznožný, skrčit upažmo (ruce na kolena).  

 

Provedení  

 

• s vdechem zvedněte usilovně obočí vzhůru, s výdechem uvolněte  

 

• s vdechem se usilovně zamračte (obočí jde k sobě), s výdechem uvolněte  

 

• s vdechem usilovně zavřete oči, s výdechem uvolněte  

 



• usilovně sešpulte rty a přitlačte je k zubům, uvolněte  

 

• proveďte nějakou obličejovou grimasu, uvolněte  

 

Poznámka: Nácvik relaxace mimického svalstva.  

 

 

5. ZP: Leh pokrčmo mírně roznožný, připažit.  

 

Provedení: S vdechem sevřete ruce v pěst a usilovně předpažte, s výdechem uvolněte do 

připažení.  

 

 

6. ZP: Stoj rozkročný, připažit.  

 

Provedení: S vdechem usilovně předpažením vzpažte, s výdechem připažte volným pádem 

horních končetin (podél těla pomalým uvolněním zápěstí, předloktí, paže).  

 

 

 

C. Power joga 

 

Power (Fitness) joga je styl cvičení, který vychází ze základů jogy. Tato odnož je ale založena 

na opakování základních ásan (prvků,pozic). Toto cvičení je pozitivním prvkem v rámci 

rozvoje psychické a fyzické kondice zrovna tak, jako prostředek k odbourávání stresu, napětí 

a svalových dysbalancí.  



 

Sestava Pozdrav slunci - sestava z 12ti cviků: 

 

"Pozdrav slunci", často nazýván  i "Sluneční modlitba", je dynamická, na sebe navazující 

sestava cvičení, skládající se z 12 cviků. Jedná se o co nejplynulejší, na sebe navazující 

cvičení, prováděného za pravidelného rytmického dýchání. Aktivuje tělo, mysl i ducha, 

povzbuzuje krevní oběh a nechává proudit energii celým tělem. 

 

 

 

1. Rovně se postavte a dejte nohy k sobě. Ruce přiložte dlaněmi k sobě přímo před hrudník a 

zhluboka dýchejte. 

 

2. Zvedejte ruce až do úplného vzpažení a přitom se zhluboka nadechněte.  Lopatky tlačte k 

sobě a zatněte hýžďové svalstvo. Aniž byste se prohýbali v bederní části zad, zaklánějte se od 

oblasti hrudní páteře. 

 

3. Vydechněte, ohněte celý svůj trup a hlavu nechejte volně skloněnou. Vaše záda by přitom 

měla vytvořit rovnou přímku. Špičkami prstů, nejlépe ovšem celými dlaněmi, se dotkněte 

země. Jednodušší je to s mírně pokrčenými koleny. 



4. Nadechněte se, svou pravou nohu postavte co nejvíce dozadu a zapřete se bříškem 

chodidla.  Druhá, ohnutá noha nese převážnou část vaší tělesné hmotnosti. Obě ruce položte 

těsně vedle předního chodidla. Hlavu držte vzpříma.  

 

5. Zadržte dech a k noze vzadu přisuňte i levou nohu. Rukama se zapírejte přesně na úrovni 

ramen. Vaše tělo je napjaté a od hlavy až k patě by mělo tvořit jednu dokonalou přímku. Je-li 

pro vás tato pozice poněkud namáhavá, zapřete se koleny o podlahu. 

 

6. Vydechněte a ohýbejte paže. Měli byste skončit v pozici, kdy se čelem, trupem, koleny a 

bříšky chodidel dotýkáte podlahy. Kyčle by měly být od země mírně vzdáleny. 

 

7. Nyní položte na zem i boky. Napněte nohy a zhluboka se nadechněte. Při nádechu zvedejte 

hrudník a hlavu a přitom se opět zapírejte rukama. Zatněte hýžďové svalstvo. 

 

8. Vydechujte a zvedejte pánev. Mějte napnuté nohy a celými chodidly se postavte co nejblíže 

vašim rukám. Hlavu držte rovně - jako by měla prodlužovat vaší páteř. 

 

9. Nadechněte se a zároveň s tím položte ohnutou pravou nohu přímo mezi vaše ruce. Levá 

noha zůstává co možná nejvíce napnutá  vzadu, zapřená opět o bříško chodidla. A vaše tělo by 

mělo opět vytvořit naprosto rovnou přímku.  

 

10. Vydechněte. Levou nohu položte dopředu a napněte kolena. Ohněte celý svůj trup a hlavu 

nechejte volně skloněnou. Záda přitom musí tvořit rovnou přímku. Špičkami prstů, nejlépe 

ovšem celými dlaněmi se dotkněte země. Jednodušší je to s mírně pokrčenými koleny. 

 

11. Srovnejte se,  vzpřímeně se postavte. Stranou zvedejte ruce až do úplného vzpažení a 

přitom se zhluboka nadechněte. Tlačte lopatky k sobě a zatněte hýžďové svalstvo. Záda od 

hrudní páteře nahoru zatlačte dozadu, přičemž ale dbejte na to, abyste se neprohýbali v 

bederní části zad.  

 

12. Vydechněte a pozvolna připažte. 

 

 

 



Uvolňovací cviky:  

 

1) Ananda ásána (pozice blaženosti) 

 

Je to základní poloha pro relaxaci. Cvičí se vleže na zádech, nohy mírně od sebe, ruce podél 

těla dlaněmi vzhůru. Páteř se snažíme neprohýbat, ale spíš přitisknout k podložce. Relaxace 

probíhá tím způsobem, že si postupně uvolníme (projdeme, uvědomíme) celé tělo. Začneme 

od prstů na nohou, přes chodidla, paty, nárty atd… až po hlavu. Relaxujeme se zavřenýma 

očima. Nadechujeme nosem a vydechujeme nosem a pootevřenými ústy. Relaxaci ukončíme 

třemi dlouhými nádechy a výdechy, přikryjeme oči dlaněmi a otevřeme oči do dlaní a dlaně 

pomalu oddálíme. 

 

2) Plný jógový dech 

Stejná pozice jako u pozice blaženosti. Pravou ruku položíme na břicho, levou na hrudník. 

Nadechujeme nosem nejdříve "do břicha", pak do hrudníku a potom do podklíčkové oblasti. 

Výdech ve stejném pořadí, tedy břicho, hrudník, podklíčková oblast. Varianta: začínáme s 

připažením, při nádechu postupně přecházíme do vzpažení, při výdechu opět připažíme. 

 

3) Protáčení - torzní cviky 

Někdy též "krokodýlí" cviky. Mají mnoho variant. 

a) Protáčení hlavy 

 

Leh na zádech, upažení, dlaněmi vzhůru, nohy volně natažené. Pomalu protáčíme hlavu 

nalevo a napravo. V krajní poloze výdech, ve střední nádech. 

b) Protáčení hlavy a trupu 

 

Leh na zádech, upažení, dlaněmi vzhůru. Nohy pokrčené v kolenou u sebe, co nejblíže k 

hýždím. Protáčíme hlavu na jednu a nohy na druhou stranu. Výdech v krajní poloze. 



 

4) Kolébání 

 

Pokrčíme nohy, obejmeme oběma rukama a snažíme se hlavou dotknout kolen. Kolébání do 

stran, dopředu a dozadu - zkusit až do dřepu. Masáž zad, páteře. 

 

5) Kočka 

 

Začíná se ze sedu na patách. Zvedneme se do kleku s předpažením (nádech). Spustíme se do 

podporu klečmo a snažíme se co nejvíce vyhrbit záda a přitom bradu skloníme co nejvíce k 

hrudníku. Cvičíme s otevřenýma očima - snažíme se dívat "na bradu" (výdech). S nádechem 

záda prohneme, hlava co nejvýš, díváme se "do stropu". Snažme se páteř prohýbat postupně, 

obratel po obratli. Několikrát opakujeme. Z vyhrbení jdeme opět do kleku s předpažením 

(nádech) a do sedu na patách (výdech). Procvičení páteře. 

 

6) Poloviční motýlek 

 

Sed. Pravou nohu pokrčíme a položíme chodidlem co nejblíže k trupu na stehno levé nohy. 

Dlaní pravé ruky hmitáme ohnutým kolenem tak, aby se koleno dostalo co nejblíže podložce. 

Levá ruka drží špičku pravé nohy. Varianta: natažená levá ruka drží špičku levé nohy. 

Zjednodušení - chodidlo pravé nohy spočívá na zemi, pata co nejblíže tříslu. Zvyšuje 

pohyblivost kyčlí. 



 

7) Procvičení chodidel 

 

Sed, nohy u sebe, natažené. Střídavě špičky ohýbáme od sebe a k sobě. Varianty: kroužení 

chodidly, chodidla u sebe, kroužení chodidly proti sobě. Dobré na ploché nohy. 

 

 

3. Závěr 

 

Relaxační cvičení řadíme ve zdravotní tělesné výchově mezi základní vyrovnávací 

prostředky. Relaxací v tělesné výchově a sportu rozumíme vědomé uvolňování tělesného a 

duševního napětí tělovýchovnou činností. Ve zdravotní tělesné výchově využíváme nejčastěji 

prostředků volních pohybových a progresivní relaxace. Cvičení koordinujeme s dechem. 

Dodržujeme všechny zásady důležité pro správné provádění relaxačních cvičení. Konečným 

cílem relaxačního cvičení je vždy uvědomělé uvolnění bez předcházejícího napětí, a to 

uvolnění celkové i lokální.  
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