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Snad každý z nás během života zaznamená nějaký diskomfort či bolest v zádech. Možná zpočátku signálům těla nevěnujeme 

příliš velkou pozornost, dokud bolest se nehlásí tím otravným urputným způsobem. Avšak pak, když už jsou bolesti silné, 

opakující se a chronické, řešení bývá svízelné. Kolik tablet, obstřiků, rehabilitací jsme již do sebe díky bolestem v zádech 

dostali? Kolik peněz a času jsme vynaložili za maséry a zaručené léky, které pomohou? Kolik předsevzetí jsme si dali, že 

budeme pravidelně cvičit a záda si napravíme? Kolikrát jsme si přiznali, že vše pomáhá jen na chvilku?  

 

 

Mne také bolívaly záda a urputně 

po autonehodě. 

Ale našla jsem způsob, jakým svá záda udržuji 

v kondici a již mne nebolí☺☺☺☺. 

Ráda se s vámi, přátelé, podělím o své poznatky, 

které přišly do mého života. Nepředkládám rady, které jsou všeobecně známé, ale něco, co možná naší pozornosti uniklo!   

 

Předkládám poznatky, které vám napomohou udržet záda bez bolesti! 
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První cenná informace – Zasuňme bradu do obličeje☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoduchá rada – mírně skloňme hlavu níže a zasuňme bradu „do obličeje“, tedy dozadu! 
Mějme tento postoj hlavy na paměti při práci s pc, při sledování televize, při řízení auta…. 

mějme tzv. dlouhou šíji! 

Běžně, když naší pozornost poutá obrazovka počítače či výhled 

přes čelní sklo auta, vysouváme bradu dopředu a držíme tak 

strnulý postoj krční páteře, šíjových svalů, horního trapézu, 

nakonec i ramenou a dalších svalů krku. Časem zjistíme, že 

sklonit bradu na hrudník bolí, šíje táhne a objevují se bolesti 

hlavy.  

 

X 
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Druhá cenná informace – nechejme každý večer ploténky se pořádně 

„nabobtnat“ 

         

         

 

 

Víte, proč ráno jsme vyšší a večer nižší? 

Po celý den, kdy setrváváme ve zpřímené poloze naše meziobratlové ploténky – houbičky mezi obratli, jsou 

mačkány a postupně ztrácejí svou tekutinu a tím se zmenšují. O co však hůře, protože ve svém životě děláme 

více předklonů a velmi málo záklonů, mačkáme houbičky stále jedním směrem. A tak si je na jedné straně 

vymačkáme a na straně druhé jsou větší. Auto-trakční lehátko nebo jednoduché vyvěšení za nohy velmi účinně 

relaxuje svaly, uvolňuje páteř, dochází k znovu nasávání tekutiny do meziobratlových plotének, které jako houba 

tlumí nárazy mezi obratli při chůzi, sportu… Vyvěšením napravujeme také vadné držení těla (např. skoliózy), 

odstraňujeme bolesti zad….Vyvěšujme se večer, aby páteř na spaní byla srovnaná, a ráno jsme byli rovní a 

připravení tak na celý den! Vyvěšování nemohou provádět osoby s vysokým krevním a nitroočním tlakem, 

onemocněním srdce, onemocněním cév mozku, těhotné, menstruující ženy. 

Jednoduchá rada – denně se večer vyvěsme za nohy a zůstaňme tak pár minut a pak hup do postele!  
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Třetí cenná informace – posilněme přátelsky břicho a nemusí bolet bedra! 

 

 

 

 

 

 

 

Přátelský způsob posilování břicha: 

1. Lehněme si na záda, pokrčme nohy v kolenou a položme chodidla na šířku pánve. Dejme ruce v týl.  
2. S nádechem nafoukněme břicho jako balón.  
3. S výdechem břicho vyfoukněme a přilepme obratel po obratli do podložky někde od lopatek až po kostrč. Celá záda, páteř 

tlačíme aktivně do podložky. Již nyní posilujeme břišní svaly. Kdo je velmi oslabený, stačí mu zde zůstat. Ostatní pokračují.  
4. S nádechem zvedneme hlavu se založenýma rukama v týl nad podložku, brada k hrudníku a s výdechem zvedneme pravou nohu 

těsně nad podložku. Zůstáváme 5 nádechů a výdechů v poloze, přičemž stále tlačíme celá bedra do podložky. Nezadržujme dech, 
ale naopak dýchejme!  

5. S výdechem se nakonec vracíme zpět.  
6. S nádechem nafoukneme břicho jako balón, aby si odpočinulo. Pokračujeme dle předchozího popisu, jen vyměníme ve zvedání 

nohy.              
Celý cvik opakujeme 3x! 

Jsou-li břišní svaly oslabené, 

nahrazujeme jejich činnost 

často svaly v oblasti beder. 

Mění se i celé postavení pánve.  

Bedra pak mohou být přetížená 

a objevují se bolesti! Naše tělo 

je důmyslný komplexní 

holismus – jedno bez druhého 

nefunguje tak, jak by mělo. 

Proto posilujme svaly břicha! 
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Čtvrtá cenná informace – vědomě relaxujme! 

Vědomá relaxace se liší od těch nahodilých. Rozdíl je v tom, že vnímáme své tělo, svůj dech a svou mysl a vědomě 

se uvolňujeme. Z počátku je potřebné, aby nás relaxací někdo hlasem provázel, neboť když nemáme zkušenosti, 

lehce nám odběhnou myšlenky někam pryč, toulají se a my sníme…Bůh ví, o čem všem☺. Třeba sníme i tak, že 

se naše tělo neuvolní, ale naopak se dostává do stresu a dech místo, aby zpomalil, se zrychluje….a mysl? Ta 

bloudí, vymýšlí…. 

Existuje celá řada nahrávek, kde vás hlas provede relaxací a vy se jen pohodlně uložte na záda, či na bok nebo 

na břicho a poslouchejte a vnímejte, co vám hlas říká. A podle něho konejte☺. 

    

Co se všechno během relaxace odehrává? Proč je tak léčebná? 

Nerytmický puls se stává rytmickým, klesá krevní tlak a zpomaluje se srdeční tep, zpomaluje se dechová frekvence, 

významně se snižuje napětí svalů a tudíž i stěn cév, což vede k relaxaci nejen pohybového aparátu, ale i vnitřních a 

smyslových orgánů…zpomaluje se metabolismus – zpomalujeme proces stárnutí☺☺☺☺ a v našem těle převládá činnost 

parasympatického systému, který všeobecně řečeno navozuje regenerační procesy. 

Jednoduchá rada – věnujme pozornost tomu, jak se k relaxaci uložíme. To, co nyní netlačí, po 5 minutách je k nevydržení. 

Přikryjme se dekou, dochází k poklesu teploty, dejme si polštářek pod hlavu. V poloze na zádech schovejme lopatky, 

zmenšeme prohnutí v bedrech, protáhněme šíji. V poloze na boku vložme polštářek pod hlavu a mezi kolena. V poloze na 

břiše pokrčme jednu dolní končetinu a přitáhněme ji k tělu. Lehněme si na jednu tvář, která je otočená k pokrčené noze. 

Ruce mějme u hlavy pohodlně na předloktí. Vypněme zvonek, mobil, děti☺☺☺☺ 
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Pátá cenná informace – bez pohybu to prostě nepůjde! 

Ranní bezpečná sestavička pro záda v lehu☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Jak držet tělo ve správné poloze si můžeme nacvičit ideálně v lehu na zádech! 
1. Lehněme si na záda a uvědomme si postavení svého těla od hlavy až k patám na podložce. 
2. Pokrčme dolní končetiny v kolenou a opřeme chodidla o podložku. Nadzvedněme pánev nad podložku a položme bedra celou plochou 

zpět na podložku. 
3. Upravme střed zad, podsaďme jednu lopatku, pak druhou lopatku, schovejme je. 
4. Prodlužme šíji – stáhněme bradu k hrudníku, zasuňme bradu do obličeje. 
5. Přilepili jsme celá záda do podložky. Přestaňme tlačit bedra do podložky, uvolněme je. Natáhněme dolní končetiny. 
6. Všimněme si, jaké je postavení našeho těla na podložce nyní. Je to jiný pocit než na začátku?  
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Sestavička pokračuje – pozdravme sluníčko v lehu na zádech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Leh na zádech (upravená záda, plochá bedra, dlouhá šíje, schované lopatky). 

2. Protáhneme se za patami a za rukama. NÁDECH! 

3. Krčíme jedno koleno a vzápětí druhé koleno a dolní končetiny pomocí rukou přitáhneme co nejvíce k hrudníku. Dolní končetiny krčíme 

postupně, aby se nenamáhali bedra! VÝDECH! 

4. Položíme obě chodidla na šířku pánve na podložku a horní končetiny podél těla. V ZÁDRŽI DECHU! 
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Sestavička pokračuje – pozdravme sluníčko v lehu na zádech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Přilepíme aktivně bedra do podložky. NÁDECH! 

6. Stále je tam tlačíme. VÝDECH! 

7. Zvedáme pánev vysoko a horní končetiny také, ty si lehnou na podložku nad hlavou. NÁDECH! 

8. Pánev i horní končetiny se vrací zpět na podložku. A ihned přitáhneme obě kolena rukama k hrudníku. VÝDECH! 

9. Protáhneme dolní končetiny ke stropu, protáhneme špičky a chytneme dolní končetiny rukama zezadu.  Dlouhá šíje! NÁDECH! 
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Sestavička pokračuje – pozdravme sluníčko v lehu na zádech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Z nohou uděláme fajfky (přítah prstů směrem k obličeji). VÝDECH! 

11. S nádechem špičky, s výdechem fajfky, střídáme, kolikrát chceme☺, nakonec s výdechem chodidla uvolníme. 

12. Zvedneme hlavu do výšky a založíme ruce v týl. NÁDECH! 

13. Kotníky k sobě přilepené, klesají dolní končetiny natažené v kolenou zpět na podložku. Hlava stále zvednutá. VÝDECH! 

14. Protáhneme se za rukama a za patami. NÁDECH! 

15. Horní končetiny vracíme zpět a leží podél těla. VÝDECH! 

 

Jednoduchá rada – pozdrav je vhodné cvičit ráno a můžeme jej opakovat několikrát, třeba 3x, 6x, 10x ☺☺☺☺ 
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Pokračujeme ve cvičení - Zkruty na zádech! Ideální protažení od kříží  

po krční páteř☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 
1. V lehu na zádech dáme horní končetiny do rozpažení dlaněmi ke stropu. 
2. Kotníky k sobě přilepíme. 
3. Vytočíme nohy, ale i PÁNEV na pravou stranu, pohled směřuje na stranu levou (otočení hlavy vlevo), levé rameno na zemi! 

NÁDECH! 
4. Výdrž v poloze v době VÝDECHU! 
5. Nohy i pohled (hlava) se vrací zpět. NÁDECH! 
6. V poloze na zádech je VÝDECH! 
7. To stejné provádíme na stranu druhou. Nohy i pánev se vytáčejí vlevo, pohled vpravo, pravé rameno na zemi. NÁDECH! 
8. Výdrž v poloze s VÝDECHEM! 
9. Nohy i pohled (hlava se vrací zpět). NÁDECH! 
10. V poloze na zádech je VÝDECH! 
POZOR! Pro osoby s výhřezem ploténky nekompromisně platí vytáčení s NÁDECHEM! Vždy jen DO BOLESTI. 
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Zkrutů je celá řada…teď si dáme s pokrčenými koleny☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 

 
1. V lehu na zádech s rukama v rozpažení dlaněmi ke stropu pokrčíme dolní končetiny v kolenou a položíme chodidla na podložku kotníky 

těsně k sobě. Přilepíme k sobě i kolena. 

2. Překlopíme dolní končetiny takto přilepené k sobě doprava na podložku. Hlava se vytáčí na druhou stranu. Ramena na zemi. NÁDECH! 

3. Zůstáváme v poloze, jak je libo a prodýcháváme místa v těle, která táhnou. Uvědomujeme si, kde to táhne a zaměřujeme zde svou 

pozornost. Svou myslí a dechem rozpouštíme v těchto místech napětí. 

4. Vracíme dolní končetiny i hlavu do původní polohy na střed. NÁDECH! 

5. Na zádech VÝDECH. 

6. Překlopíme dolní končetiny na druhou stranu, hlava se vytáčí vpravo. NÁDECH! 

7. Opět zůstáváme, dokud nerozpustíme veškeré napětí. 

8. Vracíme končetiny i hlavu na střed. NÁDECH! 

9. VÝDECH na zádech. 

Pro osoby s výhřezem ploténky platí velmi opatrné 

provedení – nejlépe si z polohy na zádech lehněte na bok a 

s nádechem překlopte pouze horní končetinu na druhou 

stranu. Ramena na zem. Dechem uvolňujte místa, která 

táhnou v těle. Návrat opět s nádechem, pouze horní 

končetina se vrací k tělu, které leží na boku.  
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Zkrut pro oblast hrudní páteře☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 

 
1. V lehu na zádech a s horními končetinami rozpaženými dlaněmi ke stropu přitáhneme dolní končetiny pokrčené v kolenou nad tělo 

(postupně po jedné končetině, aby se nenamáhali bedra). 

2. Překlopíme spojené končetiny na pravou stranu, co nejvýše k horní končetině. Pohled směřuje vlevo a levé rameno je na zemi. Pravý loket 

se může pokrčit a pravá ruka může přichytit kolena na zemi. NÁDECH! 

3. V poloze setrváváme a svým dechem a myslí uvolňujeme všechno napětí a tahy v těle. 

4. S nádechem vracíme končetiny i hlavu na střed. Nerozpojíme kolena! NÁDECH! 

5. Na zádech výdech. 

6. S nádechem překlopíme končetiny na levou stranu, co nejvýše k levé horní končetině. NÁDECH! 

7. Pohled směřuje vpravo, pravé rameno na zemi. Dýcháme a uvolňujeme veškeré napětí v těle svým dechem a myslí. 

8. S nádechem vracíme končetiny zpět nad hrudník, narovnáme hlavu. NÁDECH! 

9. S výdechem natáhneme postupně dolní končetiny na podložku. VÝDECH! 

Pro osoby s výhřezem 

ploténky platí buď zákaz 

tohoto cvičení nebo velmi 

opatrné provedení – nejlépe si 

z polohy na zádech lehněte na 

bok a s nádechem překlopte 

pouze horní končetinu na 

druhou stranu. Ramena na 

zem. Dechem uvolňujte místa, 

která táhnou v těle. Návrat 

opět s nádechem, pouze horní 

končetina se vrací k tělu, které 

leží na boku. 
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Kutálení po zádech – úžasná masáž☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Rozepněme podprsenku, odstraňme ze zad vše, co by mohlo tlačit! 
2. Překřižme nohy v kotnících a zevnitř chytněme rukama nohy. 
3. Zhoupněme se na záda. 
4. Houpejme se stále, není nutné až do sedu. 
5. Otáčejme se doprava a odhoupejme si celé kolečko. 
6. Pak se otáčejme doleva a odhoupejme si celé kolečko. 

 

Položme se na záda a vnímejme ten úžasný pocit v zádech☺☺☺☺ 

Nebojme se 
toho, je to 

úžasně 
masírující a 
uvolňující 
cvičení☺☺☺☺ 

� Osoby s výhřezem ploténky se neotáčejí a 

houpou se pouze na místě! 
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Nohy za hlavu…vou☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už je to dlouho, co jste dávali nohy za hlavu? Naposledy jako děti? Pokud jste zdraví…není důvod nevrátit se k dětským létům☺☺☺☺ 

1. Po rozhoupání, kdy jsme záda dostatečně uvolnili, dáme nohy za hlavu. Pomozme si rukama a přenášejme nohy ve výdechu za hlavu. 
2. Pokud to velmi táhne v zádech, nechejme si horní končetiny u hlavy nebo podpírejme záda a krčme kolena, dávejme nohy od sebe.  
3. Najděme si polohu, kde záda netáhnou a postupně svým dechem uvolňujme napětí ze zad s tím, že nohy k sobě přibližujeme, 

natahujeme kolena a případně ruce dáme na zem za zády. 
4. Pro návrat si pomozme oporou rukou a vracejme nohy zpět pomalu, 

aniž bychom se u toho posadili či zhoupli! Zůstaňme nějakou dobu  
klidně ležet. 

 

� Osoby s vysokým a kolísavým krevním tlakem, dechovými 

obtížemi, onemocněním štítné žlázy, krční páteře, stavy po 

mrtvicích, vysokém nitroočním tlaku, těhotné a menstruující 

ženy tento cvik neprovádějí! Náhradou je vsedě přitažení  

k nohám!  
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Na závěr něco báječného☺☺☺☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. V sedu s nataženými dolními končetinami a rovnými zády si pravou rukou vložíme overball mezi lopatky a držíme jej. 
2. Mírně se vykulatíme v bedrech a leháme si na záda. 
3. Jakmile se balon zatíží našimi zády na zemi, pravou ruku vytáhneme. 
4. Lehneme si přes balonek, hlava se dostává do záklonu. Je důležité, aby balónek byl mezi lopatkami či o něco blíže ke krku, nikoliv, aby 

protahoval bedra! 
5. Horní končetiny můžeme za hlavou položit na zem s uvolněnými lokty. Pokud horní končetiny příliš táhnou, dejme je podél těla. 
6. V poloze zůstáváme, jak je nám příjemné. Soustředíme se na uvolnění hrudníku svým dechem a myslí. Pokud potřebujeme, podložíme 

hlavu polštářkem! 
7. Z polohy se vracíme tak, že ruce vložíme v týl, přiklopíme bradu k hrudníku a pak pokračujeme do sedu 

Pozice ryby úžasně protahuje celý hrudník, otevírá nám plíce, srdce a protahuje svaly v oblasti ramen! Ukážeme si 
lehčí, avšak velmi účinnou variantu za pomoci míče. 



 

 

5 cenných informací pro zdravá záda 

Copyright Eva Berkana, Yoga Berkana  Jóga jako terapie  | www.yoga-berkana.cz   eva@berkana.cz 
 

Mnohá cvičení jako videa 

a relaxace jako MP3 

najdete na našich 

webových stánkách. 

Cvičte, dýchejte a 

relaxujte s námi 

z pohodlí vašeho 

domova. 

Vše zdarma. 

Ze srdce, 

Eva a Ivo Berkana 


