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Jmenuji se Adéla Bílková. Tuto elektronickou knížku
jsem napsala kvůli tomu, že sama trpím na bolesti
zad. Vybrala jsem cviky, které mně osobně nejvíce
pomáhají na uvolnění zad. Cviky jsem rozdělila tak,

aby dávaly smysl a nemusely se neustále měnit
polohy. 

U každého cviku je popsána jeho technika a
orientační doba daného cviku. Nezapomeňte, že
bez správného dýchání nebude cvik tak účinný.

A co k tomu všemu potřebujete? Vhodné oblečení,
podložku a hlavně dobrou náladu.

Úvod



Několik tipů

Vždy se řiďte se svým tělem- cviky Vás nesmí
nikdy bolet, mějte své hranice. Mohli by jste si  

 ublížit.
 Dýchejte správně. Při provádění cviku vždy

vydechněte, při uvolnění svalů nádechněte. Bez
správného dýchání by cvik nebyl proveden

správně a ublížili by jste si.
Hlavu mějte vždy v poloze páteře, pokud není u

cviku uvedeno jinak.
Mějte u sebe vždy vodu, pijte pravidelně.

Tyto cviky cvičte několikrát do týdne, nejlépe
každý den.
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Cvik č. 1

Při tomto cviku se
snažíme přitáhnout

lopatky směrem k sobě.
Snažíme se být co

nejvíce narovnaní po
celou dobu cviku.

Pravidelně dýcháme.

Ruce dáme do polohy
tulipánu. Lokty i ramena
táhneme přes lopatky

dozadu. Pravidelně
dýcháme, nezadržujeme

dech.

Ruce přesuneme z 
tulipánu na prosící

polohu. Dlaně a lopatky
tlačíme k sobě, lokty

dozadu. Ke konci cviku
uvolníme všechny svaly a

hluboce vydechneme. 

Sestavu cviků opakujeme 3x. 



Zůstaneme v tureckém
sedu, snažíme se být

narovnaní. Spojíme ruce
za hlavou a tlačíme proti

hlavě 5 sekund. 

Uvolníme svaly a cvik
opakujeme 3x. 

Necháme ruce za hlavou
a tlačíme spolu směrem

dolů 10 sekund.
Opakujeme 3x.

Protahujeme tak krční
páteř. 

Cvik č. 2



Přitáhneme rameno na druhou stranu a volně dýcháme.
Máme narovnaná záda a sedíme v tureckém sedu. Poté si

položíme protahované rameno na podložku a druhou
rukou se natahujeme směrem k položenému ramenu.

Protahujeme se 10 sekund každou část cviku.

Děláme 5 pomalých kroužků hlavou od ramene k rameni.
Na každý kroužek vydechneme. Máme narovnaná záda a

nohy v tureckém sedu. Netočíme hlavou dozadu.

Cvik č. 3

Cvik č. 4



Stoupneme si, vzpažíme ruce a s výdechem se
skláníme k nohám. První směrujeme ruce vpřed,
doprostřed a nakonec dozadu. S nádechem se

vracíme zpět do vzpažené polohy. Opakujeme 5x.

Sedneme si, dáme si nohu přes nohu, opřeme se o
koleno loktem a otočíme se dozadu. Z každé strany

se protahujeme 15 sekund. Pravidelně dýcháme.

Cvik č. 5

Cvik č. 6



Kroužíme trupem s rukama na bocích. V předklonu
vydechneme, v záklonu vydechneme, Kroužíme 5x

na každou stranu.

Sedneme si na židli, ruce
spojíme pod koleny a
táhneme s výdechem

proti nohám 5 sekund.
Uvolníme svaly a
opakujeme 5x.

Cvik by měl zabírat na
bederní svaly.

Cvik č. 8

Cvik č. 7



Cvik zvaný ,,Bird dog" je
velmi známý cvik jógy.
Natáhneme pravou
ruku a levou nohu,

díváme se na
podložku. Končetiny 
 na podložce jsou v
pravém úhlu. V této
poloze vydržme 15

sekund a poté
vyměníme strany.
Volně dýcháme.

Takzvaná kočka je účinná na bederní svaly, křížové
svaly a hrudník. V první poloze tlačíme s nádechem

hrudník vzhůru, hlavu máme volně svěšenou. V druhé
poloze cvičíme tzv. protipohyb. Bedra a kříže tlačíme s

výdechem směrem dolů. Opakujeme 5x.

Cvik č. 9

Cvik č. 10



Klekneme si a dáme
ruce před sebe.
Bedra táhneme

směrem dolů, ruce
směrem dopředu.

V této poloze zvané
Child pose vydržíme

15 sekund.

Levou ruku dáme
pod pravou a

opřeme si o ni hlavu
na 15 sekund.

Vystřídáme ruce.
Pravou ruku dáme

pod levou a položíme
si na ni hlavu opět na
15 sekund. Nesmíme

zapomenout
pravidelně dýchat. 

Cvik č. 11



Natáhneme ruce
dopředu a bedra i

hrudník tlačíme
dolů. Cvik

provádíme po
dobu 15 sekund. 

Z kleku se dostaneme
dopředu, opřeme se o

lokty, záda svěsíme
dolů. Nohy překřížíme,
čímž docílíme toho, že

víc prověsíme záda.
Pravidelně dýcháme.
Cvičíme 15 sekund.

Takzvaná sfinga
protahuje bedra.

Pravidelně dýcháme,
Protahujeme se 15

sekund.

 Kobra je jeden z
nejvíce účinných

cviků. Protahuje záda
i břicho. Ruce máme
pod rameny, hlavu

můžeme mírně
zaklonit. Protahujeme

se 15 sekund, 2x
opakujeme. 

Cvik č. 12

Cvik č. 13

Cvik č. 14

Cvik č. 15



Lehneme si na záda a natáhneme končetiny, jako by
nás za ně někdo vytahoval. Po chvíli se ,,nahneme"

doleva a pak doprava. Snažíme se mít bedra na
podložce. Pravidelně dýcháme.  V Každé poloze

vydržíme 15 sekund.

Vleže si přitáhneme
levou nohu a s výdechem

ji přesuneme doprava.
Hlava by měla být

směrována na opačnou
stranu nebo rovně,

ramena na zemi. Po 15
sekundách vyměníme

strany.

Cvik č. 17

Cvik č. 16



Zůstaneme vleže,
přitáhneme si nohy k
sobě a uvolníme svaly

na 15 sekund.
Pravidělně dýchame.
Tento cvik napomáhá
narovnání a uvolnění

páteře.

Necháme si přitaženou
pouze jednu nohu,

druhou položíme na zem.
Snažíme se mít bedra na

podložce a pravidelně
dýcháme. Cvik provádíme
15 sekund z každé strany. 

Cvik č. 20 je variací
cviku č. 19 s rozdílem
zdvižené nohy a hlavy.
V poloze vydržíme 15
sekund a vystřídáme

nohy.

Cvik č. 18

Cvik č. 19

Cvik č. 20



Most je skvělý cvik pro
bederní svaly. Pánev

zvedáme nahoru, ruce by
se měly dotýkat pat.

Pokud by byly paty dál,
cvik by nebyl na záda, ale

na zadek a stehna.
Cvičíme po dobu 15
sekund, uvolníme a

opakujeme 3x. Pravidelně
dýcháme.

Sedneme si, chytneme se
chodidel. V tomto případě
nemusíme mít narovnané
nohy. Chodidla tlačíme od

sebe, ruky k sobě.
Snažíme se neprovádět

tah rameny, ale bederními
svaly. Táhneme 5 sekund s
výdechem. Opakujeme 5x.

Cvik č. 21

Cvik č. 22



Kolébku cvičíme s uvolněnýmy zády. Přehoupneme
se 10x. Na každé přehoupnutí vydechneme.

Vyhoupneme se do
pozice svíčky.

Můžeme se přidržovat
pasu. Snažíme se mít

zpevněné břicho,
záda a rovné

zpevněné nohy. V této
pozici vydržíme 15

sekund.

Cvik č. 23

Cvik č. 24



Narovnáme nohy, chytneme
se za lýtka a táhneme

směrem dolů. Měli bychom
cítit tah v bedrech a křížích.

Protahujeme 15 sekund.

Natáhneme si nohy za
hlavou, kolena skrčíme k
čelu, rukama táhneme
směrem k chodidlům.

Protahujeme 15 sekund.

Nakonec si
zkusíme dát s

výdechem kolena
za ramena. V

poloze vydržíme
5 sekund a

rozbalíme se.
Opakujeme 3x.

Cvik č. 25

Cvik č. 26



© Adéla Bílková, 2020

Jak se Vám cvičilo? Doufám, že dobře. Nebojte se, z
vlastní zkušenosti vím, že cviky určitě pomohou. 
Pokud se Vám tato elektronická knížka líbila, zvu

Vás ke zhlédnutí mého instagramového účtu
@receptybezlepku, kde najdete spoustu inspirací

pro vaření či pečení.


