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1. ÚVOD
V dnešní uspěchané době a pod vlivem všech okolních tlaků je téměř nemožné 

vyhnout se stresu. Každý z nás ho do jisté míry zažívá každý den a je velmi 

individuální, jak se s ním dokážeme vypořádat. Následující stránky si kladou za cíl 

přiblížit některé z technik, jak s nadměrným stresem pracovat. Častým argumentem 

klientů je, že nemají čas na praktikování zdlouhavých technik či na návštěvy 

odborníků, proto jsou zde nabídnuta i krátká dechová cvičení, která lze praktikovat 

prakticky kdykoli a kdekoli (v autě, po cestě do práce, v práci, …) a zaberou minimum 

času.

V dalších cvičeních se pracuje s tělem a smysly. Materiál také nabízí ukázku 

komplexnější techniky, která v sobě kombinuje všechny předchozí, a navíc přidává 

imaginaci. S klientem je možné tyto techniky projít při společných konzultacích

a materiály předat na doma, aby je mohl praktikovat samostatně. Stejně jako ostatní 

dovednosti i relaxace a uvolňování potřebují pravidelný trénink, proto lze v závěru 

materiálu nalézt odkazy na další cvičení.
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2. STRES A STRESOVÁ REAKCE
Existuje mnoho různých definic stresu v závislosti na perspektivě odborníka. 

Biomedicína se zaměřuje na hledisko reakce organismu na nepříjemné stimuly, 

psychologie považuje za významný proces interakce mezi jedincem a prostředím, 

psychologie zdraví spojuje vliv osobnosti i prostředí v jejich vzájemné interakci

s přihlédnutím ke copingovým strategiím a sociální opoře.

Problematice stresu se věnuje mnoho odborníků, z nichž historicky nejznámější

jsou Hans Selye a Walter B. Cannon, kteří definují stres jako „soubor reakcí organismu 

na vnitřní nebo zevní změny narušující normální chod funkcí organismu, například 

psychosomatické funkce, nebo dokonce ohrožující jeho existenci.“ Dalšími jsou například 

T. H. Holmes a R. H. Rahe, kteří vytvořili Škálu životních událostí a posouzení míry 

jejich stresovosti. Za nejstresovější události považují smrt partnera, rozvod, výkon 

trestu, smrt blízkého, sňatek, odchod do penze, těhotenství a další (viz např. 

https://is.muni.cz/el/1421/podzim2014/PSA_016/um/51874893/skala_ziv_udalosti.pdf).

https://is.muni.cz/el/1421/podzim2014/PSA_016/um/51874893/skala_ziv_udalosti.pdf


Z výše uvedených definic tedy vyplývá, že stres je možné chápat jako:

§ náročnou situaci

§ okolnost či nepříznivý faktor (stresor), který na člověka dopadá

§ odpověď organismu na stresor

§  či celkový vnitřní stav – jak psychický, tak fyzický

Nicméně stres nemusí být chápan pouze v negativním slova smyslu jakožto distres. 

Určitá dávka stresu je pro náš život nezbytná, nutí nás mobilizovat síly a zlepšovat 

se, takový stres v pozitivním smyslu nazýváme eustres. Míru škodlivosti stresu 

determinují především jeho velikost, intenzita, dlouhodobost, schopnost ovlivnit 

situaci a zasáhnout do ní, ale i věk, pohlaví a osobnost jedince, či jeho individuální 

resilience (odolnost).

Při působení stresu vzniká v organismu automatická poplachová reakce, kdy tělo 

pomocí nervových a hormonálních změn navozuje v těle stav pohotovosti. Napětí,

a naopak uvolnění probíhá jako odezva sympatické a parasympatické části 

autonomní nervové soustavy.

Za fázi napětí zodpovídá aktivace sympatiku a je součástí obranné reakce těla

útěk x boj, při níž dochází k vyplavování hormonů – adrenalinu a kortizolu do těla

a naše energie se maximalizuje, abychom mohli čelit riziku a vydržet nadcházející 

události. Relaxace, též zamrznutí, je naopak opačným procesem a je za ni 

zodpovědný parasympatikus, při jehož aktivaci dochází ke snižování hladiny 

stresových hormonů a tělo se dostává do rovnováhy. Jedním ze způsobů, jak tuto 

reakci spustit je právě relaxace, dechová cvičení či meditace nebo imaginace.

Míru napětí a uvolnění si můžeme přiblížit na následujícím spektru od největšího 

napětí projevujícího se jako panika, přes stres, harmonii, relaxovaný stav až po 

největší uvolnění, které přichází ve spánku.
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PANIKA     STRES     HARMONIE     RELAXACE     SPÁNEK
(HOMEOSTÁZA)



TEKUTINY
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Není vždy potřeba dostat se do relaxovaného stavu. Klientovi, který pomoc vyhledá 

ve stavu paniky postačí, aby se zklidnil a uvolnil do stavu, ve kterém může v klidu 

hovořit, nemusí se nutně dostat do stavu hluboké relaxace. S klientem tedy 

pracujeme dle toho, v jaké fázi přichází. Pokud přichází v tzv. poplachové fázi, může 

být reakce dvojí. Někteří lidé reagují způsobem, kdy se tělo připravuje na již 

zmiňovaný boj či útěk. V takovém případě lze pozorovat např. svalové napětí, 

zrudnutí v obličeji a na dalších částech těla, zrychlený tep a dech, psychomotorický 

neklid, třes, agresivní projevy, překotné tempo řeči, nesoustředěnost atd. Nebo 

naopak v případě zamrznutí se může zdát, že klient nereaguje, je ztuhlý, strnulý, 

bledý, mimika je minimální, emoce nejsou nijak projevovány, může se objevovat

až derealizace. U druhé varianty hrozí reálné nebezpečí, že se klientovi nedostane 

pomoci, protože se může zdát, že je v pořádku.

V případě, kdy se s klientem setkáváme ve fázi akutní poplachové (šokové) reakce, 

například v terénu krátce po autonehodě a podobně, poskytujeme první psychickou 

pomoc a zajišťujeme zejména základní potřeby – „5T“ – teplo, ticho, tekutiny, tišení 

bolesti a transport.

Na následujících stránkách se nicméně věnujeme práci s klientem, který již má 

akutní poplachovou reakci za sebou a rozvinula se u něho akutní reakce na stres. 

Jedná se o přechodnou poruchu objevující se do 6 týdnů od traumatické/ stresové 

události. Dále můžeme techniky využít s klienty, kteří jsou vystavování chronickému 

stresu a často přicházejí vyčerpaní, unavení či dokonce vyhořelí. Mohou se u nich 

objevovat různé příznaky jako poruchy spánku, problémy s koncentrací, pamětí, 

myšlením, nechutenství nebo naopak nadměrná chuť k jídlu, vegetativní příznaky 

panické úzkosti, také částečná amnézie, tělesné (psychosomatické) obtíže,ztuhlé tělo 

a obličej, bolavá ramena, vysoký krevní tlak, zažívací potíže a podobně. Všeobecně 

se totiž má za to, že lidé, kteří nejvíce trpí stresem, ztratili kontakt se svým tělem,

a proto je trápí různé z výše zmíněných obtíží. Dále se při práci s dechem, tělem

a tělesnými prožitky budeme snažit tento kontakt obnovit.

TICHO
TEPLO

BOLESTI
TIŠENÍ

TRANSPORT

5T
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3. PRÁCE S DECHEM
Základní dovedností nejen při práci se stresem, ale i při mnoha dalších činnostech 

jako je sport, zpěv a tak dále, je práce s dechem. Ač se to může zdát banální, zaměřit 

se na správné dýchání je prvním krokem k uvolnění těla a „odplavení“ prožitku 

stresu. Zrychlené a povrchní dýchání až hyperventilace udržuje člověka ve střehu. 

Naopak hluboký výdech vede k uvolnění napětí, v němž ale nejsme schopni rychlé 

reakce, proto je ve stresu přirozená první varianta. Při snaze uvolnit se a stresu se 

zbavit je tedy užitečné dýchat vědomě, soustředit se na nádech i výdech a vyslat

tak mozku signál, že nehrozí žádné nebezpečí a tělo i mysl se mohou uvolnit.

Viz technika tří oddechnutí a hluboký výdech.

3.1   Technika tří oddechnutí  

Všimněte si, že každý další dechový cyklus bývá hlubší než předchozí a čím je člověk 

uvolněnější, tím je přirozeně dechová pauza delší, protože tělo nespotřebovává tolik 

energie. Tři či čtyři cykly obvykle postačí k uvolnění. Také je možné počítat např. 

nádech na 3 sekundy, výdrž 3 sekundy, výdech 3 sekundy a opět výdech 3 sekundy.

▪ Zhluboka se nadechněte a vnímejte, jak se rozpíná vaše břicho a bránice.

▪ Na chvíli zadržte vzduch v plicích a pomalu ho začněte vydechovat a společně

  s ním nechte všechno odplynout.

▪ Opět na chvíli zadržte dech do chvíle, než bude znovu nutné se nadechnout.

  Nikam zbytečně nespěchejte.

▪ Celý proces třikrát opakujte.



DÝCHÁNÍ
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3.2   Technika hlubokého dýchání 

Hluboké dýchání i tři oddechnutí se dají praktikovat prakticky kdykoli a kdekoli,

lze je vměstnat do krátké pauzy v práci, při přemisťování veřejnou dopravou nebo 

při chůzi. Uvolnění přichází téměř okamžitě.

Také si k uvolnění můžete pomoci počítáním jednotlivých výdechů: odpočítávejte 

čtyři, osm či deset cyklů nádechu a výdechu. Čísla vyslovujte nahlas s každým 

výdechem – 1, 2, 3, 4, … Pokud se ztratíte a zapomenete počítat, je to známka toho, 

že začínáte přemýšlet nad něčím jiným. Začněte tedy znovu od začátku, dokud 

počítání nedokončíte.

▪ Nejprve se třemi až čtyřmi oddechnutími uvolněte.

▪ Dvě až tři minuty dýchejte zhluboka a pomalu. Pokud je vám to příjemné,

  můžete zavřít oči

▪ Soustřeďte se na pohyb bránice a břicha. Zároveň kontrolujte, že se vám

  nezvedají ramena.

▪ S každým hlubokým výdechem vyprázdněte plíce.

▪ Pauza mezi cykly může být libovolně dlouhá.

▪ Na závěr zůstaňte ještě v klidu a dýchejte volně, pozorujte,

  co se děje s vaším tělem.

VÝDECHNÁDECH

UVOLNĚNÍ
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Dalším spojencem při práci se stresem je tělo. Při snaze stres zvládnout a uvolnit

se, je velmi důležité věnovat se tělesnému napětí. Jelikož mysl a tělo jsou úzce 

propojeny a je nemožné chtít uvolnit jedno bez druhého. V případě, že uvolníme 

ztuhlé tělo, přichází přirozeně i zklidnění mysli a naopak. Stačí se zaměřit i na tak 

obyčejnou věc, jako je náš sed či leh, a pro větší uvolnění si postupně projít celé tělo, 

viz následující dvě techniky.

4.1  Pohodlný sed či leh  

Lidé ve stresu mají tendenci být v tělesném napětí, které se odráží i na jejich pozici

v sedě či leže, kdy jsou často nesymetricky zalomení, ustrnulí, choulí se ve zkroucené 

obranné pozici nebo naopak sedí „jako na trní“. Nepohodlné sezení uzavírá tělo, 

brání volnému dýchání, a to se tak dostává do křeče. Nelze se tedy uvolnit

a relaxovat, pokud se vědomě neusadíme tak, aby nám to bylo příjemné.

4. PRÁCE S TĚLEM

▪ Uvědomte si, jak sedíte, ale zatím nijak neměňte svoji pozici.

  Zeptejte se sami sebe, zda jste strnulejší, než je nutné? Můžete pociťovat

  napětí v ramenou, obličejových svalech, prstech na nohu a podobně.

▪ Pomalu a vědomě změňte svoji polohu. V případě, že sedíte, usaďte se tak,

že narovnáte záda, chodidla by se měla celou plochou dotýkat země, ruce

opěrátek, popřípadě si je položte na stehna, ramena usaďte dolů a srovnejte

si krční páteř tak, aby hlava nebyla v záklonu ani předklonu, dívejte se před sebe.

Uvolněte obličejové svaly – svraštěné čelo, čelist atd.

▪ Párkrát se zhluboka nadechněte, a až se budete cítit uvolněněji,

  vraťte se k běžným činnostem.
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4.2   Prozkoumávání a uvolňování těla 

Prozkoumávání těla nebo také cestování po těle je technika, v níž se postupně

a systematicky prochází jednotlivé části celého těla, díky čemuž si lze uvědomit 

místa, která jsou napjatá, strnulá nebo v nepřirozené pozici. Lze začínat od prstů

na nohou a pokračovat až k hlavě a obličejovým svalům nebo jít směrem opačným.

▪ Pohodlně se usaďte nebo položte, několikrát se zhluboka nadechněte

  a vydechněte. Dále už dýchejte volně. Oči můžete mít otevřené nebo zavřené

  tak, jak je vám příjemné.

▪ Vlastním tempem projděte pečlivě každý kousek těla a všímejte si drobných

  detailů – napětí, brnění, šimrání, … Postupně pomocí zastavení, myšlenky

  a prodýchání jednotlivé části uvolňujte.

▪ Začněte od nohou – nejprve si uvědomte – prsty na pravé noze, chodidlo,

  nárt, kotník, lýtko a holeň, koleno, stehno a hýždě. Stejným způsobem

  projděte i levou nohu.

▪ Dále si uvědomte břicho, záda a hrudník. Vnímejte, jak se plíce rozpínají

  a smršťují s každým dalším nádechem a výdechem.

▪ Pokračujte pravou rukou – uvědomte si prsty, dlaň, hřbet ruky, zápěstí,

  předloktí, loket, celou paži i rameno. Stejně tak pokračujte u levé ruky.

▪ Poslední částí je uvolnění krku, celé hlavy a jednotlivých částí obličeje

  – čela, očí, očních víček, nosu, pusy a dolní čelisti.

▪ Celé tělo by mělo být uvolněné a končetiny příjemně těžké.

  Pokud se potřebujete uvolnit ještě víc, je možné celé tělo projít znovu.

▪ Na závěr je dobré chvíli jen tak sedět nebo ležet, a ještě volně dýchat,

  poté se pomalu zvednout a navrátit se k běžným činnostem.
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5. ZAPOJENÍ SMYSLŮ
V následující technice se zaměřujeme na detaily z našeho okolí a snažíme se dostat 

do místa „tady a teď“, využíváme k tomu zapojení všech smyslů. Ve chvíli, kdy se 

soustředíme na něco jednoduchého, mysl má tendenci ke zpomalení a dochází

k automatickému uvolnění. Naopak pokud se mysl nedokáže soustředit a myšlenky 

probíhají zběsile sem tam, je téměř nemožné se uvolnit a člověk se dostává

do stresu, popřípadě se v něm udržuje.

Technika 5-4-3-2-1 se nejprve zaměřujeme na to, co okolo sebe vidíme, například 

drobné detaily na stropě či stěnách, předměty, kterých jsme si do této chvíle 

nevšimli, způsob, kterým se odráží světlo na povrchu předmětu a podobně. Dále

si za použití doteků uvědomujeme, jaký povrch má židle, na které sedíme, jaké časti 

našeho těla se dotýkají židle, kde se těla dotýká oblečení nebo jakou strukturu mají 

stěny atd. Sluchem se snažíme zaznamenat blízké i vzdálené zvuky jako je tikot 

hodin, zvuk projíždějících aut či kapky deště. Pro zapojení čichu pojmenováváme, 

jaké vůně cítíme ze svého okolí (květinu, svíčku, parfém, …). Posledním ze smyslů

je chuť, je tedy dobré mít po ruce bonbon, kousek čokolády, ovoce nebo jinou 

svačinu, kousek ochutnat a soustředit se na její chuť, popsat si, zda je příjemná

či nepříjemná, spíše nasládlá, kyselá, hořká atd.

▪ Jakých 5 věcí okolo sebe vidíš?                 ▪ Jakých 4 věcí se dotýkáš?

▪ Jaké 3 věci slyšíš?                                       ▪ Jaké 2 věci cítíš?

▪ Jakou jednu věc můžeš ochutnat?

TECHNIKA 5-4-3-2-1

Při zapojení všech smyslů a hledání drobných detailů se pozornost odvede

od stresujících myšlenek a podnětů, tudíž by mělo dojít k jejímu zklidnění.

Společně s uvolňováním mysli dochází i k uvolňování těla. Může se zcela běžně stát, 

že se zapomeneme soustředit na smysly a začnout se nám některé myšlenky vracet 

podobně jako bumerang. Vždy, když se nachytáme, že nám myšlenky utekly, není nic 

snazšího než se vrátit zpět a začít znovu u smyslu, u kterého jsme byli vyrušeni.



▪ Najděte si klidný prostor, kde vás nebude nic rušit. Cvičení lze provádět v sedě

nebo leže, oči mohou být zavřené i otevřené. Důležité je, abyste se cítili co nejlépe.

V případě potřeby či nepříjemných pocitů je cvičení možné kdykoli přerušit.

▪ Chvíli se můžete ještě vrtět na židli a pohybovat se. Nejprve se zaposlouchejte

  do zvuků v místnosti, možná nějaké přicházejí i zvenčí. Postupně se je snažte

  přestat vnímat, zaposlouchejte se do mého hlasu a nevěnujte pozornost okolním

  ruchům.

▪ Nejprve si projdeme celé tělo, abychom ho uvolnili. Začněte od nohou – nejprve

  si uvědomte – prsty na pravé noze, chodidlo, nárt, kotník, lýtko a holeň, koleno,

  stehno a hýždě. Stejným způsobem projděte i levou nohu.

▪ Dále si uvědomte břicho, záda a hrudník. Vnímejte, jak se plíce rozpínají

  a smršťují s každým dalším nádechem a výdechem.

▪ Pokračujte pravou rukou – uvědomte si prsty, dlaň, hřbet ruky, zápěstí,

  předloktí, loket, celou paži i rameno. Stejně tak pokračujte u levé ruky.

▪ Poslední částí je uvolnění krku, celé hlavy a jednotlivých částí obličeje

  – čela, očí, očních víček, nosu, pusy a dolní čelisti. Celé tělo by mělo být uvolněné

  a končetiny příjemně těžké.

▪ Nyní, když je vaše tělo uvolněné, zkuste se v mysli přenést na nějaké místo,

kde je vám dobře. Může to být reálné místo, které opravdu existuje, nebo místo,

které existuje jen ve vašich představách. Někteří lidé volí místo v krajině, jako

je louka, pláž, hory a podobně, jiní zase místo doma. To je na vás.

12

6. RELAXACE S IMAGINACÍ
Toto cvičení je komplexní a zahrnuje v sobě v podstatě všechny předchozí, navíc 

využívá naši představivost a fantazii. Lze jej využít, kdykoliv se cítíte přetížení, 

vyčerpaní, potřebujete si odpočinout a uchýlit se na bezpečné místo, na kterém

se cítíte dobře.



13

▪ Pokud se cítíte dobře o samotě, můžete na místě být jen vy. Pokud by vám bylo

  lépe ve společnosti, můžete si tam vzít někoho s sebou, osobu, se kterou jste rádi.

▪ Zkuste si místo vybavit i se všemi jeho detaily – v mysli si procházejte, co okolo

  sebe vidíte (oblohu, stromy, vodu…), slyšíte (zpívat ptáky, narážet vlny…),

  co vnímáte (trávu pod nohama, písek mezi prsty…), jaké vůně cítíte (květiny…).

▪ Chvíli na místě zůstaňte a užívejte si ho, vychutnávejte si vše, co se děje okolo

  vás. Můžete se tam procházet nebo jen tak být. Připomeňte si, že až budete chtít

  a budete si potřebovat tento pocit užít znovu, můžete se na své místo kdykoliv

  vrátit.

▪ Až budete připraveni, začněte se pomalu ze svého bezpečného místa vracet zpět.

  Zaposlouchejte se do okolních zvuků, a až budete připraveni, můžete pomalu

  otevřít oči. Protáhnout se.

▪ Pokud chcete, můžeme si o bezpečném místě chvíli povídat, kde jste byli,

  co bylo okolo vás, … Pokud ne, můžete si ho nechat jen pro sebe.

Na cvičení je důležité nechat si dostatek času, celé tělo procházet pomalu

a nespěchat ani na bezpečném místě (cca 10-15 min). Klienta provázíme klidným 

hlasem. V pozadí můžeme jako kulisu nechat hrát relaxační hudbu. Příklady 

podobných cvičení lze nalézt například i na YouTube. Ta si klienti mohou pouštět 

doma. Níže je přiloženo několik odkazů:

https://www.youtube.com/watch?v=2n0ka8vLMDc

 

https://www.youtube.com/watch?v=AjNh6PnZv7c

 

https://www.youtube.com/watch?v=_TEaOy6wCeE

 

https://www.youtube.com/watch?v=f4OU9g8TbJo

https://www.youtube.com/watch?v=493mYfovYw0

https://www.youtube.com/watch?v=2n0ka8vLMDc
https://www.youtube.com/watch?v=AjNh6PnZv7c
https://www.youtube.com/watch?v=_TEaOy6wCeE
https://www.youtube.com/watch?v=f4OU9g8TbJo
https://www.youtube.com/watch?v=493mYfovYw0


7. ZÁVĚR
Mimo speciální techniky, dechová cvičení a relaxace je také vhodné projít s klientem 

to, jak vypadá jeho běžný den. Lidé ve stresu mají často problémy se spánkem, 

zapomínají pravidelně jíst či dokonce pít, mají tendenci spíše sáhnout po návykových 

látkách a podobně. Proto je dobré zaměřit se dle základních pravidel psychohygieny 

na životní styl. Na to, jak klient spí, jaké má stravovací návyky, zda se dostatečně 

pohybuje, jestli tráví čas venku, v přírodě, na slunci. Lze společně pracovat i na jejich 

úpravě zavedením režimu, zařazením drobných rituálů a podobně.

Všechny výše zmíněné techniky je dobré používat, pokud je nejdříve odborník zažil 

sám na sobě, aby věděl, jakým tónem hlasu mluvit na klienta, jaké mít tempo. 

Všechny se zároveň dají volně upravovat dle potřeb konkrétní situace a konkrétního 

klienta. Není potřeba řídit se přesně tím, co je psáno. Pokud si je klient projde

s odborníkem, je možné mu je předat, aby je mohl dále praktikovat doma. 

Popřípadě ho odkázat na další cvičení, viz například odkazy na YouTube. Jen díky 

tréninku se totiž relaxování stává snazší a příjemnější a klientům se daří se snadněji 

uvolňovat.
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