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O peer programech (preventivní programy za aktivní účasti vrstevníků) jsme podro
bněji referovali již dříve (Nešpor, 1992). Naše současné zkušenosti s touto formou pre
vence na školách budou také předmětem dalšího samostatného sdělení. Zde se zaměříme 
na využívání relaxačních a jiných cvičení (většinou odvozených z jógy) v rámci preven
ce problémů vyvolaných alkoholem a jinými návykovými látkami na školách. 

Proč relaxační a tělesná cvičení ? 
Je k tomu více důvodů . Relaxační a tělesná cvičení snižují úzkosti a deprese tělesné

ho cvičení a pomáhají vytvářet zdravý životní styl. Jóga kombinuje výhody tělesného 
cvičení a relaxace a je tedy v tomto směru ještě užitečnější nežli samotné cvičení (Gupta 
a Narain, 1992). Z tohoto důvodu nacházejí jógová a meditační cvičení uplatnění v pre
venci i léčbě problémů způsobovaných návykovými látkami (Benson a Wallace, 1984; 
Clements a kol. , 1988; Sharma a Shukla, 1988). Relaxace, jóga a cvičení jsou tedy pozi
tivní alternativou alkoholu a jiných drog zvláště tam, kde by k nim někdo sahal, aby unikl 
nepříjemným duševním stavům. O účinnosti jógových cvičení v této indikaci existují do
klady (Berger a Owen, 1992; Gupta a Narain, 1992). V zajímavé práci shrnují využívání 
Chang a Hiebert (1989) výsledky 72 studií zaměřených na využívání relaxačních technik 
u dětí. Většina studií prokazuje nižší anxietu, pokles hyperaktivity a zlepšení prospěchu, 
jestliže byla použita relaxace. 

Kromě toho existují doklady o užitečnosti relaxačních cvičení a jógy i z jiných důvo
dů. Dají se tak např. mírnit psychosomatické potíže jako bolesti hlavy, čímž se nahrazují 
návyková analgetika (Engel, 1992; Engel a Rapof, 1992). Byla dokonce publikována prá
ce o tom, že relaxace může pomoci při výuce psaní (Zenker a spol. , 1986). Zlepšuje se 
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i motorika (Telles, a spoL, 1993). U nás se Zemánková zabývala využitím jógy u hyper
aktivních dětí s poruchami pozornosti (1980), řada prací na toto téma byla publikována 
v zahraničí (Moretti-Altuna, 1987; Rauhala a spoL, 1990 - 1991; Raymer a spoL, 1985). 
Z psychologického hlediska je důležité, že na změně duševního stavu se dítě aktivně po
dílí, což posiluje jeho sebevědomí a sebedůvěru (Nešpor, 1988). 

Obecné zásady 
Cvičení musí vycházet z reálné situace. Ve standardních třídách nebývá vhodné cvičit 

vsedě nebo vleže na holé zemi bez podložky a výběr cviků je prostorově omezen. Proto 
jsme volili cvičení vstoje. Osvědčila se nám jednoduchá cvičení převzatá z jógy, ovšem 
přizpůsobená dětskému světu a bez dlouhých výdrží. Názvy cviků zásadně uvádíme v češ
tině, aby byly dětem bližší. 

Nepříznivý stav pohybového ústrojí žáků základních škol je všeobecně znám, poruchy 
držení těla jsou časté. Z těchto důvodů doporučujeme zejména: 

I. Plynulé cvičení bez švihů, pohyb v plném rozsahu kontrolovaný, řízený a vědomý. 
2. Zdůrazňovat spíše vytahování se z nohou a trupu (,jako byste chtěli vyrůst"). Jiný 

výraz popisující vytahování se je "udělat dlouhé břícho." 
3. Vyvarovat se extrémních záklonů, předklony provádět prohnutě, vytahovat se při 

nich a nejít do krajní polohy. Předklony pod úroveň boků vypustit tam, kde má cvičenec 
problémy s páteří. 

4. Respektovat, jestliže někdo z nějakého důvodu cvičit nechce nebo nemůže, zejmé
na tam, kde program implementuje ten, kdo žáky dobře nezná. 

Výběr cviků 

Výběr jsme prováděli následujícím způsobem: Aktivisty i žáky jsme žádali, aby každý 
cvik oznámkovali od I do 5,jakjsou zvyklí ze školy. Vždy po jednotlivých cvicích zvedali 
ruku s příslušným počtem prstů. O tom, že odpovědi byly otevřené svědčí řada čtyřek, 
které dostaly hlavně komplikovanější cviky. Průměrné "známky", které jednotlivé cviky 
obdržely, uvádíme v závorce za názvem cviku. 

Je nám jasné, že mezi jednotlivými třídami jsou v oblibě cvičení velké rozdíly. Tyto 
velké rozdíly jsou i v rámci jedné třídy. Tak na jedné škole. kde jsme pracovali , se během 
přestávky odehrál incident nesouvisející s programem. Výsledkem bylo podstatně horší 
hodnocení cviků v porovnání s předchozími hodinami. Abychom tento vliv alespoň čás
tečně eliminovali, zařazovali jsme do našich minisestav vždy cvik "pohybující se hora", 
který účastníci hodnotili mezi sebou 2 až 3 a jehož hodnocení nám tedy poskytovalo jaký
si obraz o celkovém nastavení skupiny. Ten, kdo bude popsané cviky používat, by tedy 
měl známky považovat za orientační a být připraven na překvapení v obou směrech. 

Rozcvičku, která zahrnovala 3 - 4 položky, jsme končili cvičením představivosti nebo 
pozicí hory. S nimi jsme dosáhli lepších zkušeností nežli s jinými relaxačními technikami 
používanými u starších dětí nebo dospělých. 

Zařazení cviků do programů 
Cvičení jsme zařazovali zejména do 2. hodiny, která se týká pozitivních alternativ, 

a podle okolností i jinam. 
Relaxační cvičení 

Cvičení představivosti (známka 1,3). Posaďte se pohodlně a nechte tělo uvolnit se. 
Zavřete oči. Se zavřenýma očima se na chvíli soustřeďte do středu mezi obočí. Pak pře
neste pozornost na promítací plátno za zavřenýma očima a čelem. S větší či menší zře
telností tam nechte vystupovat následující obrazy: Klidná vodní hladina v záři slunce, 
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si lný a zdravý strom, květina, vysoké nebe se spoustou hvězd, potok, v němž bublá 
průzračná voda, hora, chrám, opět klidná vodní hladina v záři slunce. Nyní se můžete 
zhluboka nadechnout, protáhnout se a otevírat oči. Cvičení končí. 

Hora (známka 1,35). Instrukce k tomuto cviku, který využívá diferencovanou (čás
tečnou) relaxaci , jsou následující : 

Postavte se vzpřímeně do stoje spojného (s chodidly u sebe). Zavřete oči. Uvědomte 
si, jak je váha mezi chodidly rovnoměrně rozložena, můžete a zpevňujte tělo zezdola na
horu. Nejprve zpevněte lýtka, pak stehna, hýždě, spodní část břicha. Lopatky jdou dolů 
a k sobě, hlavu vytahujte za nejvyšší místo směrem vzhůru. Stojíte pevně a vyváženě. 
Nyní budeme uvolňovat svaly, které nepotřebujete k zachování pevného stoje. Uvolněte 
čelo, svaly kolem očí , ústa, čelist, hlasivky. Uvolněte také obě paže. Dokonce můžete 
uvolnit i některé svaly trupu a nohou a zůstat přitom pevně a vzpříma. Stojíte pevně a uvol
něně - nyní i v živote. Nyní otevřete oči, cvičení končí. 

Klidný pozorovatel (známka 1,5). Pohodlně, ale pokud možno zpříma, se posaďte. 
Zavřete oči. Zaposlouchejte se do zevních zvuků, které k vám přicházejí. Nehodnoťte je, 
neposuzujte, pouze je vnímejte. Zachovávejte při tom postoj nezúčastněného diváka ... 
Nyní si uvědomte vlastní tělo. Vnímejte ho co nejpozorněji a nejsoustředěněji . I tady ale 
zachovávejte postoj neosobního, nezúčastněného diváka. Nejsou dobré pocity ani špatné 
pocity, prostě tělo vnímáte, nic víc ... A nyní si uvědomte vlastní myšlenky a duševni po
city. I zde je vnímejte pozorně, ale uvolněně a neosobně . Nechte myšlenky přicházet a od
cházet, uvědomujte si, jak navazují i mezery mezi nimi. Zachovávejte ale stále postoj 
uvolněného nezaujatého diváka, svědka, pozorovatele ... Nyní se připravte na konec cviče
ní. Hlouběji se nadechněte, protáhněte se a otevírejte oči. (Toto cvičení trvá s dětmi cca. 3 
minuty, dospělí by ho mohli cvičit podstatně déle) . 

Relaxace (známka 1,8): Posaďte se co možná pohodlně, neměly by se vám křížit ruce 
ani nohy, kdybyste chtěli cvičit doma, můžete se k tomu pohodlně položit na záda. Může
me se ještě pohnout a najít si v rámci základní polohy co nejvhodnější pozici . Pak by
chom měli zůstat nehybně. Nejprve si uvědomme, kde se tělo dotýká podložky. Jsou to 
paty, lýtka, stehna, hýždě, záda, temeno hlavy. Uvědomíme si všechna tato místa součas
ně. Uvědomíme si místa příjemně tíže, tíže přicházející z různych částí tela ... tělo je pří
jemne těžké ... Uvědomujeme si dotyk pravé nohy a podložky. Dotýká se patou .. . lýtkem, 
stehnem, hýždí... Dotyk pravé ruky ... a levé ruky ... 

Uvědomujeme si dotyk pravé lopatky a podložky, levé lopatky, necháváme je uvol
nit... uvolňuje se i oblast bederní... záda jsou příjemně těžká ... s nádechem necháváme 
uvolňovat břicho , s výdechem hrudník ... Necháváme uvolnit šíji, krk včetně hlasivek .. . 
Uvolňuje se čelist, svaly kolem úst i kolem očí , čelo ... 

Uvědomujeme si celé tělo, necháváme ho uvolnit... Celé tělo ... Znovu celá pravá noha, 
levá noha, pravá ruka, levá, celý trup, krk a obličej ... Celé tělo, celé tělo, celé tělo, příjem
ná tíže v celém těle. 

Přenášíme pozornost k dechu, uvědomujeme si dotyk vdechovaného a vydechované
ho vzduchu v nose, vnímáme svůj přirozený dech. Necháváme ho spontánně plynout, 
pouze se uvědomujeme každý nádech a výdech. Spojíme s počítáním: Nádech I, výdech 
1, nádech 2, výdech 2, nádech 3, výdech 3 ... počítáme určený počet dechů např. do 12 
nebo do 27. Zůstáváme pokud možno bdělí a pozorní, i když uvolněni. Pokud by se obje
vovaly nesouvisející myšlenky, necháváme je přicházet a odcházet a trpělivě. laskavě se 
vracíme k uvědomování si dechu. Na závěr se zhluboka nadechneme, protáhneme se jako 
při probuzení z osvěžujícího spánku, otevíráme oči. Relaxace končí. 
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Za normálních okolností se toto cvičení praktikuje vleže na zádech, praktikování vse
dě je vynuceno okolnostmi. Děti tohoto věku ve školní třídě nebývají většinou schopné 
zachovat naprosté ticho a je třeba počítat s určitou mírou chichotání a pošťuchování. Přesto 
děti cvičení hodnotí poměrně pozitivně. 

Další cvičení 
Následují další cvičení, která dostala od dětí známky 3,0 a lepší, řazena podle oblíbe

nosti. Všechna cvičení provádíme plynule bez švihů a nenásilně. 
Postupný podřep (známka 1,2): V širokém stoji rozkročném propleťte prsty u rukou 

vpředu před tělem a nechte paže volně viset dolů . Během celého cvičení stůjte rovně . 

Přejděte do mírného podřepu a setrvejte v krátké výdrži, vzpřímený trup se tak sníží o ně
kolik centimetrů. Vraťte se do výchozí polohy. Cvičení zopakujte čtyřikrát a pří každém 
dalším opakování přejděte do hlubšího podřepu. Cvičení můžete spojit s dýcháním (s ná
dechem podřep, s výdechem vzpřím). 

Procvičení krku (známka 1,9): Ve stoji mírně rozkročném pomalu předkloňte a za
kloňte hlavu. Opět možno spojit s dýcháním: S výdechem předklon, s nádechem hlava 
rovně, výdech záklon, s nádechem hlava rovně, výdech předklon. Opakujeme 5 i více
krát. 

Stejným způsobem procvičujeme krk do stran. Hlavu ukláníte střídavě k pravému a le
vému rameni, je to čistý úklon bez rotace. Opět je možno spojit s dýcháním. 

Procvičení ramen (známka 1,9): Ve stoji spojném se špičkami prstů dotkněte ramen 
(skrčte připažmo, ruce položte na ramena). Lokty opisujte bočné kruhy, nejprve vpřed, 
pak vzad. Opakujeme 5x v obou směrech. 

Kočka s oporou o lavici nebo židli (známka 1,9): Ve stoji mírně roznožném se dlaně
mi s nataženými pažemi opřete o lavici nebo židli. S výdechem postupně páteř ohněte, 
hlavu vyvěste mezi paže. S nádechem postupně páteř prohněte a uvolněte břícho . Tedy 
jinak řečeno: s výdechem udělejte kočičí hřbet, hlava jde na prsa. S nádechem zdvíhejte 
hlavu a zaklánějte trup (pes). Opakujme asi 5x. 

Dvojí úhel (známka 2): Stojíte vzpříma, nohy u sebe (stoj spojný). Za zády propleťte 
prsty natažených paží. S výdechem se pomalu prohnutě předklánějte, to znamená první 
jde hrudník, ne hlava. Natažené a propnuté paže jdou obloukem nad hlavu. Po krátké 
výdrži se s nádechem vracejte do stoje spojného. Opakujeme 3 až 5x. 

Strom ve větru (známka 2,25): Ve stoji rozkročném propleťte prsty, vytočte dlaně vzhůru . 

Uklánějte trup s nataženými pažemi střídavě doprava a doleva. Opakujeme zhruba 5x na 
obě strany. Nakonec s výdechem spouštíte paže podle těla. 

Pohybující se hora (známka 2,3): Nohy jsou asi 10 cm od sebe, prsty zaklesněte do sebe 
a dlaně vytočte vzhůru, paže natažené. S nádechem přejděte do výponu, pěkně se protáhněte , 

krátká zádrž dechu, s výdechem zpět na plná chodidla. Opakujeme několikrát. 
Křídla (známka 2,4): Ve stoji s nohama u sebe upažte dlaněmi vpřed a nadechněte se, 

trup se v horní části prohýbá vzad, hlava se mírně zaklání. Nyní vydechujte, předklánějte 
se a spojte dlaně natažených paží před tělem ve výši ramen. Pohyb plynule opakujeme 3 
až 5x. 

Jájsem - cvik na zvyšování zdravého sebevědomí (známka 2,4): Postavte se do stoje roz
kročného, zhluboka se nadechněte a rozpažte. S výdechem jemně bubnujete pěstmi o hrud
ník a vyslovujte hlubokým hlasem táhlé ,jáááááá". Při dalším nádechu se cvičí stejně a vy
slovuje se dlouhé "Jsemmmmmmmmm". Opakujeme např. 2x. Cvik jsme úspěšně používali 
jako výraznou tečku za programem, t.j . jako poslední bod v poslední hodině. 
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Tahání za provaz (známka 2,5): Ve stoji spojném předpažte pokrčené paže. Představte 
si, že před vámi visí provaz. Vší silou ho střídavě pravou a levou rukou táhněte dolů . 
Můžete si např. představit, že táhnete na kladce kbelík s maltou. 

Čáp (známka 2,5): Ve stoji spojném ohněte pravé koleno a jako při běhu zdvihněte 
pravou patu vzhůru . Sepněte r uce na prsou, přeneste váhu dopředu na levou nohu. Trup 
naklánějte dopředu, hlava je v mírném záklonu. Rovnováhu udržíte lépe, když se budete 
dívat na nějaký bod před sebou. Dýchejte normálně . Po kratší výdrži opakujeme cvičení 
na opačnou stranu. 

Poloviční protažení (známka 2,5): Postavte se s nohama roznoženýma na šíří ramen. S ná
dechem vzpažte nataženou pravou ruku, natažená levá se dotýká zadní strany stehna. S výde
chem se zaklánějte v hrudní oblasti, dívejte se za vzpaženou pravou rukou, vytahujte j i vzhů
ru a vzad. Levou dlaň suňte po zadní straně stehna. S nádechem se vracejte zpět do vzpřímeného 
stoje, s výdechem připažte pravou ruku. Opakujeme asi 3x na obě strany. 

Flétnista (známka 2,5): Postavte se zpříma. Zdvihněte pravou nohu a překřížte ji přes 
levou holeň, pravé lýtko se dotýká holenní kosti, pravé chodidlo je téměř kolmo k zemi. Zdvih
něte ruce do výše úst, jako byste drželi na pravé straně příčnou flétnu. Tedy kde pata, tam 
flétna. Chvíli vydržte, dýchání je normální. Pak opakujeme symetricky na opačnou stranu. 

Opice (známka 2,5): V rozkročném stoji se nadechněte a vzpažte. S výdechem se proh
nutě předklánějte až se natažené ruce dostanou na zem, hlava je zdvižená. Pokud byste 
měli pří provádění cviku problémy, můžete mírně pokrčit nohy v kolenou. S nádechem se 
vracejte do výchozí polohy. Opakujeme asi 3x. 

Sekání dříví (bez podřepu) (známka 2,7): Postavte se zeširoka. Propleťte prsty, nataže
né paže předpažte . S nádechem natažené paže s propletenými prsty zdvíhejte nad hlavu 
a mírně se zaklánějte v hrudní oblasti. S výdechem je vracejte do vodorovné polohy. 

Cvičení koňské síly (známka 2,8): Široce se rozkročte, vytočte pravou nohu kolmo 
k levé. Přeneste váhu na pravou nohu, pokrčte ji v koleni . Vypněte co nejvíce hrudník, 
ruce sepněte na prsou a hrudníkem tlačte proti rukám jako kůň, když táhne vůz. Chvíli 
vydržte a dýchejte normálně. Stejným způsobem cvičíme na opačnou stranu. 

Volavka (známka 2,8): Ve stoji spojném zdvihněte pravou nohu tak, aby stehno bylo 
vodorovně a podkolení kolmo ke stehnu. Paže jsou u těla, předloktí vodorovně a ruce 
ohnuty v zápěstích, takže prsty směřují kolmo k zemi. Po kratší výdrži s normálním dý
cháním cvičte stejně na opačnou stranu. 

Námořník (známka 2,9): Ve spojném stoji překřížíte zápěstí v dolní části břicha . S ná
dechem oblouky zevnitř vzpažte nad hlavu, tam se znovu kříží zápěstí. S výdechem jdou 
ruce vnitřním obloukem do upažení, dlaně vzhůru . S dalším nádechem se ruce opět zkříží 
nad hlavou. S výdechem se pak oblouky dovnitř vracejí dolů a zkříží se před tělem v dol
ní části břícha. Opakujeme 3 až 5x nebo podle potřeby. 

Hadí protažení (známka 2,9): Ve vzpřímeném stoji propletete prsty za zády. Propnu
tím paží a tahem lopatek k sobě a záklonem hlavy proveďte hrudní záklon. S výdechem 
se vracíte nazpět do vzpřímeného stoje, prsty u rukou zůstávají propletené, ale paže se 
uvolní. Opakujeme asi 3 až 5x. 

Pozice síly (známka 2,9): Postavte se s nohama asi 10 cm od sebe. Sepněte ruce nad 
hlavou a divejte se na septnuté dlaně. Přitom jděte dolů do mírného podřepu. Vydržte 
chvíli a dýchejte přitom normálně. 

Pštros (známka 3): Stojíte vzpříma, nohy mírně od sebe. Mírně se prohnutě předklá
nějte hrudníkem napřed, natažené paže jdou vzad, prsty jsou roztažené. Hlava se dívá 
dopředu . Můžete se přitom i zdvihnout na špičky. Chvíli vydržte a dýchejte normálně. 
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Hrdina (známka 3): Ve stoji rozkročném nakročte tak, aby pravé chodidlo bylo kolmo 
na levé. Přeneste váhu na pravou nohu a pravé koleno poněkud pokrčte . Trup vytočte 
doprava, upažte, případně dejte ruce v bok. Vypněte hrudník. Po kratší výdrži s normál
ním dýcháním se vracíme do výchozí polohy a opakujeme na opačnou stranu. 

Trojúhelník (známka 3): Postavte se do širokého rozkročného stoje, upažte. S výde
chem se ukláníte vpravo, pravá ruka se dotýká zevní strany levé nohy, vnitřní strana levé 
paže jde k levému uchu . S nádechem se vracíte do vzpřímeného stoje, s výdechem na 
opačnou stranu. Cvičíme na obě strany asi 3x. 

Plavání (známka 3): V mírném stoji rozkročném přejděte do rovného předklonu a pro
vádějte kraulové nebo prsařské pohyby paží. V mírném hrudním záklonu můžete imitovat 
znakové pohyby paží. 

Vytřásání (známka 3): Postavte se rozkročmo , mírně se předkloňte . Ruce nechte viset 
volně dolů. Nyní vytřásejte nejdříve pravou ruku ... pak levou ... Vytřásejte obě ruce, nohy, 
celé tělo i hlavu ... Pěkně se protřeste ... Pokud uzná vedoucí programu za vhodné a je na to 
nálada, je možné cvičení doprovázet táhlým "hÚÚÚÚú". 

Další cvičení, která jsme zkoušeli, byla hodnocena hůře nežli 3. Některá z nich prav
děpodobně proto, že byla trochu komplikovaná vzhledem k omezenému času na jejich 
nácvik. Po zvládnutí by se možná dětem líbila podstatně více. 

Souhrn 

Autor referuje o využívání jednoduchých relaxačních tělesných cvičení (většinou odvozených 
z jógy) v rámci preventivního programu na školách. Vlastní preventivní program za aktivní účasti 
vrstevníků (peer program) bude předmětem dalšího samostatného sdělení. 
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EKOPSYCHlATRIE, JEMNICE 1994 (16. - 18. 6 . 1994) 

představila odborníkům (převážně psychiat
rům) první verzi počítačového programu PCAL
KO 602. Skupina programátorů kolem jemnic
kého Josefa Karpíška sestavila software , 
vycházející z prací kolektivu MUDr. Jiřího Mrá
ze, CSc. (Katedra soudního lékařství LF MU 
v Brně) , přednesených na červnových psychiat
rických setkáních v Jemnici v letech 1989 -
1990. Nejen metodika výpočtů, ale i sbírka 820 
nejčastěji se u nás vyskytujících alkoholických 
nápojů z 27 zemí světa je přepisem prací : 

Mráz, 1. , Schneller, K. , Mrázová, M.: "Bi
lanční výpočet hladiny alkoholu v krvi - Vyšet
řování a posuzování alkoholického ovlivnění", 

materiály semináře psychiatrů Jihomoravského 
kraje v Jemnici , 9. 6. 1989, vydal Socioterape
utický klub psychiatrie, Jemnice, 20 s. 

Mráz, 1. , Schneller, K., Mrázová, M.: "Bi
lanční výpočet hladiny alkoholu v krvi - obsah 
alkoholu v alkoholických nápoj ích importova
ných do ČSFR". Materiály semináře XXV let 
psychiatrie v okrese Třebíč, "Změny čs . společ-
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nosti 1989/ 1990 a proměny naší psychiatrie", 
Jemnice, 14. - 15 . června 1990. Vydal Sociote
rapeutický klub psychiatrie, Jemnice, 15s. 

PC ALKO 602 je určen k snadnému výpočtu 
hladin alkoholu v krvi včetně tiskové dokumen
tace propočtů . Nemůže nahradit soudní znalecké 
posudky, ani odborná lékařská vyjádření. Slouží 
k orientaci. Nakolik kvalifikovaně, posoudí jiní. 

PC ALKO 602, zavádíme za cenu diskety, 
zdarma. Podotýkáme, že program je kódován proti 
přehrávání na disketu a pouze zaváděcí disketa 
může být zdrojem pro přehrání na pevný disk. 

PC ALKO 602 je pokusem provinciálního pra
coviště nabídnout perspektivním uživatelům počí
tačový program v DOS, přístupný i z Windows, 
k orientačnímu propočtu hladiny alkoholu v krvi . 
Je jednoduchý a přátelský i k humanitně vzděla
né inteligenci (technici jej charakterizují lapidár
něji) . Za věcné i emotivní připomínky děkujeme. 

MUDr. L. Hosák, CSC., 
NsPJemnice 


