
 

Sedím,
sedíš, sedíme

Tipy a cviky, jak se
i v kanceláři

cítit fit



Při sedavém zaměstnání strávíme až 2000 hodin ročně sezením. 
A pokud sedíme více jak 3 hodiny denně, zkracujeme si život až o 2 roky.

Žijeme v době sedavé a často se to projevuje na našem zdraví:

■ jednostranné statické zatížení páteře a kloubů

■ útlak cévních a nervových svazků v podkolenní a tříslech

■ ochabování břišní stěny

■ útlak vnitřních orgánů – porucha jejich funkce

Sedavý styl života – novodobý 
nepřítel
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Ukaž mi, jak sedíš, a já ti povím, co tě bolí
Při sezení před počítačem tělo využívá tzv. pasivní stability. 
Po určitou dobu se nic neděje, napětí se stupňuje až přejde 
v bolest. Jaké jsou důsledky?

■ zvýšené postavení ramen

■ předsunuté držení hlavy

■ přetěžování trapézových a šíjových svalů

■ adaptace na sezení – ochabování či zkrácení určitých 
 svalových skupin, případně přeměna jejich částí na vazivo

Další důsledky sedavého způsobu života:
 celkové zpomalení metabolismu 

 nadváha a obezita

 cukrovka

 ischemická choroba srdeční

 hemoroidy

 cévní onemocnění dolních končetin

 poruchy mízního systému

 poruchy funkce vnitřních orgánů

 bolesti pohybového aparátu

 RSI syndrom (repetitive strain injury 
 – zranění způsobená opakovaným napětím)



Ergonomickou úpravou pracoviště

■ Pracovní místo musí být 

 přizpůsobené člověku, 

 a ne naopak.

Jak potížím předejít? 
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Obrázek 1

Pokud často telefonujete, 
je vhodné používat headset.

Při opisování papíru je vhodné
používat držák papírů.

Lokty by měly
svírat úhel
90 stupňů,
předloktí by měla
být vodorovně
s podlahou.

Židle by měla
podporovat
vzpřímené
držení zad.

Monitor by měl být 
umístěn v úrovni očí 
a přímo před vámi.

Je potřeba eliminovat 
odlesky monitoru nebo 
displeje na notebooku.

Klávesnice a myš by 
měly být ergonomické 
a umístěné blízko u sebe.

Nohy je vhodné držet 
v pravém úhlu. 
V případě potřeby použí-
vejte speciální podložku.



Uspořádáním pracovní plochy

■ Předměty, které používáte nejčastěji, 

mějte v blízkosti, aby nedocházelo 

k nadměrnému natahování.

Jak potížím předejít? 

4

Zelená zóna se nachází v dosahu 

pokrčených paží, aniž by člověk musel 

natahovat ruku. Zde jste schopni si 

udržet správné držení těla. Měly by se 

zde nacházet předměty stále potřeby, 

které jsou používány 30 a vícekrát za 

hodinu.

Žlutá zóna se nachází v dosahu 

napnuté paže, ale člověk je stále 

schopen udržet si správné držení těla. 

Zde by se měly nacházet často použí-

vané předměty, které jsou využity 

10–30krát za hodinu.

Červená zóna je prostor na pracovním 

stole nebo v jeho těsné blízkosti, kam 

se člověk pro zde uložené předměty 

musí natáhnout do takové míry, že si 

už neudrží správné držení těla. Jsou tu 

předměty, které se používají méně než 

10krát do hodiny.

Obrázek 2



Kvalitní židlí s individuálně nastavitelnými prvky

■ Při sezení střídejte polohy.

■ Využívejte jiné alternativy sedu nebo 

střídejte práci v sedě a ve stoje 

(balanční čočky, balanční židle, sed na 

míči, sedací klíny, práce v leže, podložky 

pod nohy, bederní opěrky).

Kvalitními ergonomickými pomůckami
Jakou vybrat myš? 

■ Vertikální ergonomicky tvarovanou, 

uzpůsobenou pro praváky a leváky.

■ S podložkou pod myš doplněnou gelovou 

opěrkou pro zápěstí. 

■ A umístěte ji tak, aby při manipulaci s ní nedo-

cházelo k nadměrnému natahování.

Jak potížím předejít? 
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Obrázek 4Obrázek 3

Snižuje tlak na karpální tunely.

Přirozené postavení ruky.

Způsobuje únavu.

Poskytuje přirozenější
     postavení ruky.

Vertikální
ergonomická
myš

Tradiční
myš
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    PROČ
Vsedě je nejvíce přetěžována horní polovi-
na těla. Dochází zejména k přetěžování 
horních trapézových svalů, zdvihačů 
lopatek a prsních svalů, naopak svaly 
fixující lopatky ve správné poloze a hlubo-
ké ohybače krku bývají oslabené. Výsled-
kem jsou kulatá záda a předsunuté držení 
hlavy a krku. S tím souvisí bolest hlavy, 
krční páteře a poruchy dýchání.

    JAK SI SPRÁVNĚ SEDNOUT?
1. Posaďte se na židli, chodidla mějte  
 celou plochou na zemi, kolena mírně 
 od sebe.

2. Vytáhněte prsní kost vzhůru.

3. Ramena rozložte doširoka.

4. Představte si, že lopatky chcete zasu- 
 nout do zadních kapes u vašich kalhot.

5. Temeno hlavy táhněte vzhůru.

6. Bradu zasuňte mírně ke krku.

    JAK ČASTO?
Ideálně celodenně, zkuste si nařídit 
upozornění na mobilu každou hodinu. 
Zajistíte si tak správný sed po celý den. 

JAK SPRÁVNĚ ZDRAVĚ SEDĚT? 
 Můžete cvičit, jak chcete, ale pokud neupravíte způsob, 

jak sedíte, nepomůžete si. 
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Cviky na
protažení
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    PROČ
Většina z nás vsedě zakulacuje záda 
a na to reaguje i krční páteř. Vzniká 
tak předsunuté držení hlavy s rameny 
u uší a s hrbem za krkem.

    POPIS CVIKU
1. Posaďte se vzpřímeně na židli.

2. Pohybujte hlavou pomalu 
 a plynule dozadu co nejdále   
 jste schopni.

3. Bradu přitom udržujte mírně 
 přitaženou dolů a dozadu.

4. Setrvejte v pozici dvě vteřiny,   
 poté uvolněte a vraťte hlavu   
 zpět do neutrální pozice.

5. Opakujte alespoň 6-10x.

    JAK ČASTO?
Při práci v sedě opakujte 1x za 
2 hodiny.

ZÁSUVKA V KRČNÍ OBLASTI
 Narovnejte záda, stáhněte ramena dolů, hlavu držte vzpřímeně 

a bradu zasuňte.
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    PROČ
Předejdete bolestem hlavy, očí, 
pískání v uších a pocitu točení hlavy.

    POPIS CVIKU
1. Pohodlně se usaďte.

2. Nohy nechte opřené o zem.

3. Narovnejte se a ramena táhněte   
 směrem dolů.

4. Pomalu začněte hlavou opisovat   
 půlkruh od jednoho ramene 
 k druhému.

5. Oči nechte zavřené a pohyb 
 provádějte volně.

6. Cvik proveďte na každou 
 stranu 3x.

    JAK ČASTO?
V práci opakujte každé 2 hodiny.

PROTAŽENÍ KRČNÍ PÁTEŘE 
 Rozhýbejte zatuhlé svaly krční páteře.
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    PROČ
Kulatá záda při sezení vedou 
k uzavření hrudníku, oslabení fixátorů 
lopatek a postupnému zkracování 
prsních a trapézových svalů.

    POPIS CVIKU
1. Posaďte se vzpřímeně na židli, 

pravé rameno stlačujte mírně dolů, 
levou rukou uchopte hlavu nad 
pravých uchem.

2. Postupně proveďte úklon hlavy 
doleva až do pocitu příjemného 
tahu a aspoň 5 s setrvejte v pozici 
a prodýchejte.

3. Proveďte totéž na druhou stranu.

    JAK ČASTO?
Zopakujte každé dvě hodiny.

PROTAŽENÍ HORNÍCH TRAPÉZŮ  
 Protáhněte zatuhlé trapézy a ulevte svému krku.
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    PROČ
Tento sval má přetížený téměř každý. 
Táhne lopatky nahoru zejména při 
nedostatečné funkci spodních fixáto-
rů lopatek.

    POPIS CVIKU
1. Posaďte se vzpřímeně na židli, 

pravé rameno stlačujte mírně dolů, 
levou rukou se chytněte za 
temeno hlavy.

2. Postupně proveďte předklon hlavy 
přibližně v 45stupňové rotaci až 
do pocitu příjemného tahu 
a aspoň 5 s setrvejte v pozici 
a prodýchejte.

3. Váš nos by měl směřovat přibližně 
do loketní jamky.

4. Proveďte totéž na druhou stranu.

    JAK ČASTO?
Zopakujte každé dvě hodiny.

PROTAŽENÍ ZDVIHAČE LOPATKY   
 Vraťte lopatky na své místo a odstraňte bolest za krkem.
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    PROČ
Při práci vsedě u počítače dochází 
k vysunutí hlavy a brady dopředu, tím 
se stahují svaly na zadní straně krku.

    POPIS CVIKU
1. Posaďte se vzpřímeně na židli, 

spojte ruce za hlavou, lokty 
směřují do strany. 

2. Postupně proveďte předklon hlavy 
až do pocitu příjemného tahu 
a aspoň 5 s setrvejte v pozici 
a prodýchejte.

3. Hrudní páteř se snažte udržet 
napřímenou.

    JAK ČASTO?
Zopakujte každé dvě hodiny.

PROTAŽENÍ ZADNÍ STRANY KRKU   
 Protáhněte a uvolněte krční páteř.
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    PROČ
Většina lidí sedí s kulatými zády. 
Tento cvik záda napřímí, nastaví paže 
správně do zevní rotace, a tím 
i přenastaví lopatky.

    POPIS CVIKU
1. Posaďte se vzpřímeně na židli 

ke stolu.

2. Dlaně rukou umístěte ze spodní 
strany stolu tak, aby vaše předlok-
tí směřovala šikmo od těla.

3. Zlehka zatlačte dlaněmi zespodu 
do desky stolu a zároveň se 
snažte zůstat vzpřímení.

4. Udržujte tlak 3 s a poté povolte.

5. Opakujte 10x.

    JAK ČASTO?
V práci opakujte každé dvě hodiny.

ZVEDÁNÍ DESKY STOLU   
 Narovnejte záda a vraťte lopatky, kam patří.
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    PROČ
Vsedě se záda, pokud nejsou pode-
přena bederní opěrkou, postupně 
zakulacují, což vede ke zvýšenému 
namáhání vazů podél páteře, omeze-
ní pohybu a bolestivosti v oblasti 
beder.

    POPIS CVIKU
1. Stůjte vzpřímeně v mírném stoji 

rozkročném.

2. Ruce opřete o kříž tak, že prsty 
směřují dolů.

3. Zaklánějte se v pase dozadu co 
nejdál můžete a ruce používejte 
jako oporu.

4. V poloze vteřinu vytrvejte a poté 
se vraťte do výchozí polohy.

5. Při záklonu nekrčte kolena.

6. Opakujte 6 - 10x a postupně se 
snažte dosáhnout maximálního 
možného záklonu.

    JAK ČASTO?
Při dlouhodobém sezení nebo práci 
v předklonu provádějte každé 
2 hodiny.

ZÁKLON V BEDRECH
 Kompenzujte dlouhodobý sed. Rozhýbejte bedra do záklonu. 
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    PROČ
Zakulacené sezení s rukama na 
klávesnici s sebou nese často přetíže-
ní prsních svalů a bolest ramen.

    POPIS CVIKU
1. Postavte se vzpřímeně před zárub-

ně dveří.

2. Ruku rozpažte a pokrčte v loketním 
kloubu v úhlu 90 stupňů. 

3. Opřete předloktí o zárubně dveří.

4. Proveďte výpad nohou na stejné 
straně dopředu až do pocitu mírné-
ho tahu na přední straně ramene.

5. Setrvejte v pozici 10–15 vteřin 
a prodýchejte.

6. Poté se vraťte do výchozí pozice.

7. Pro protažení horní části prsních 
svalů se opřete rukama níže, pro 
protažení spodní části svalů umís-
těte ruce výše.

8. Stejný cvik opakujte i na druhou 
stranu.

    JAK ČASTO?
Zopakujte alespoň 2x denně.

PROTAŽENÍ PRSNÍCH SVALŮ
 Příjemně se protáhněte – uvolněte žebra, krční páteř i ramena.
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    PROČ
Syndrom karpálního tunelu je jedním 
z nepříjemných důsledků práce s myší.

    POPIS CVIKU
1. Posaďte se a opřete protahovanou 

horní končetinu loktem o stůl.

2. Natočte opřenou horní končetinu tak, 
aby dlaň ruky směřovala k obličeji.

3. Ohněte protahovanou ruku v zápěstí 
směrem dolů (dlaň míří dolů, hřbet 
ruky nahoru).

4. Druhou ruku dejte na protahovanou 
ruku shora a lehce stlačte protahova-
né zápěstí ještě více směrem dolů.

5. Nyní se 5 vteřin snažte zlehka natáh-
nout protahovanou ruku v zápěstí 
proti ruce neprotahované končetiny.

6. Nadechněte se a s výdechem povolte 
protitlak a opět mírně stlačte zápěstí 
směrem k zemi.

7. Volně dýchejte a vyčkejte přibližně 30 
vteřin na protažení.

    JAK ČASTO?
Celé opakujte 3x, proveďte i na druhou 
stranu.

PROTAŽENÍ ZÁPĚSTÍ
 Protáhněte prsty, ruce i celé paže.



 

 

17

 

    PROČ
Cítíte ztuhlost v bedrech? Lehkou 
bolest lopatek? Tento cvik protáhne 
přetížené svaly podél páteře, ale 
i páteř jako takovou. Uvolníte tak také 
spodní fixátory lopatek.

    POPIS CVIKU
1. V sedě na židli se předkloňte 

a ruce svěste volně dolů nebo se 
chytněte nohy židle a mírně se 
přitáhněte.

2. 30 vteřin setrvejte a snažte se 
přitom dýchat do břicha. 

3. Další variantou takového protaže-
ní v oblasti beder je setrvání 
v podřepu.

    JAK ČASTO?
Opakujte každé 2 hodiny.

PROTAŽENÍ BEDER
 Protáhněte se na židli v sedě!
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    PROČ
Následující cvik příjemně protáhne 
celý hrudník, široký sval zádový 
a může odstranit případné blokády 
žeber.

    POPIS CVIKU
1. Posaďte se vzpřímeně na židli, 

levou rukou se chytněte sedadla, 
pravou zvedněte nataženou nad 
hlavu.

2. Postupně proveďte úklon trupu se 
zvednutou rukou na levou stranu.

3. Zastavte se v pozici, kde ucítíte 
příjemný tah, 5 s setrvejte 
s prodýchejte.

4. Ruce prohoďte a cvik opakujte i na 
druhou stranu.

    JAK ČASTO?
Zopakujte každé dvě hodiny.

PROTAŽENÍ BOČNÍ STRANY TRUPU
 Rozhýbejte žebra a protáhněte záda.
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DŘEPY 
 Posilte svaly stehen, hýždí a centra těla. Krev a lymfa se vesele 

rozproudí tělem.  

 

    PROČ
Pokud většinu dne sedíte, jsou dřepy 
ideálním komplexním cvikem přímo 
pro vás.

    POPIS CVIKU
1. Postavte se tak, aby vaše chodidla 

byla plnou ploskou na zemi a byla 
zhruba na šíři ramen.

2. Trup držte vzpřímeně, hlavu 
v prodloužení páteře.

3. S nádechem proveďte dřep – 
kolena se pohybují ve stejné linii 
jako chodidla – nesmí se přibližo-
vat.

4. S výdechem se vraťte do výchozí 
pozice.

5. Při pohledu z boku je osa bérců 
a osa páteře rovnoběžná.

    JAK ČASTO?
Začněte na 3 dřepech každé dvě 
hodiny, postupně počet navyšujte.
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    PROČ
Důležité je rozpohybovat oční svaly, 
zvednout občas oči od monitoru 
a podívat se třeba z okna do dálky. 
Oči jsou totiž celý den zvyklé zaostřo-
vat na blízko, proto je dobré změnit 
jim občas režim.

    POPIS CVIKU
1. Zakryjte si oči dlaněmi, ale 

nemačkejte si na víčka, pak je 
otevřete a několikrát se podívejte 
co nejvíc doleva a pak doprava.

2. Při druhém cviku se podívejte 
nahoru a pak zase dolů, aniž byste 
hýbali hlavou.

    JAK ČASTO?
Opakujte aspoň pětkrát, provádějte 
každí dvě hodiny.

PROCVIČENÍ OČÍ 
 Ulevte svým očím. U počítače trpí.
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    PROČ
Stres snižuje naši výkonost i náš 
pocit pohody. To se projevuje hlavně 
v našem myšlení, emocích, chování, 
ale i tělesných příznacích.

    POPIS CVIKU
1. Posaďte se pohodlně na židli, 

zavřete oči, pravidelně dýchejte 
a zkuste přitom vnímat jen sami 
sebe.

2. Poté se zhluboka nadechněte 
nosem a vydechněte otevřenými 
ústy. 

3. K výdechu můžete přidat 
i povzdech a představujte si, 
že co vás tížilo včetně všech 
negativních myšlenek, odešlo 
spolu s výdechem.

4. Třikrát zopakujte a poté se vraťte 
k normálnímu dýchání.

    JAK ČASTO?
Opakujte v případě potřeby.

ODDECHNUTÍ 
 Maximální výkon? Bez stresu a s relaxací.
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    PROČ
Tento cvik vyrovnává průchodnost 
obou nosních dírek a také stejnoměr-
ně dráždí čichové i dotykové recepto-
ry v obou nosních dutinách.

    POPIS CVIKU
1. Pohodlně se posaďte, zavřete oči 

a v klidu dýchejte nosem.

2. Prsty svojí pravé ruky položte na 
nosní křídla tak, aby palec mohl 
zakrýt pravou dírku a prsteník 
levou.

3. Druhý a třetí prst opřete o místo 
mezi vaším obočím.

4. Zakryjte levou nosní dírku 
a nadechněte se pravou, pak 
pravou zakryjte a vydechněte 
levou.

5. Nadechněte levou, vydechněte 
pravou, atd.

6. Uzávěr dírek měňte po každém 
nádechu.

    JAK ČASTO?
Zopakujte v případě potřeby.

STŘÍDAVÉ DÝCHÁNÍ 
 Zklidněte se. Aktivujte nervový systém a koncentraci.
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Tipy a doporučení, jak kompenzovat nejčastější neduhy spojené s dlouhodobým sezením, nenahradí 
pravidelnou pohybovou aktivitu. Nezáleží ani tak na tom, jestli se jedná o běhání, jógu nebo fotbal. 
Pravidelný pohyb má nejen příznivý vliv na pohybový aparát, ale také pomáhá odbourávat 
stres a poznávat lépe své tělo. 

S lepším nasloucháním svému tělu lze mnoha problémům předejít. A předcházet 
potížím je vždy snazší, než je později zdlouhavě léčit. 
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Prevence je vždy lepší než léčba  

Tipy, jak předcházet potížím:

■ Cvičte i v průběhu pracovní doby 

vhodné kompenzační cviky.

■ Myslete na průběžné přestávky 

po 2 hodinách na 5-10 minut.

■ Nepřetěžujte se – celková doba práce 

s počítačem by měla být 6 hodin.

■ Dbejte na dostatek pohybu ve svém 

volném čase.
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Vím, co jím a piju o.p.s.
Iniciativa Vím, co jím a piju o.p.s. je nezisková organizace, která pomáhá zlepšovat stravovací 

návyky ve společnosti a podporuje zdravý životní styl. Ve své činnosti se opírá o tým špičko-
vých odborníků na výživu, pohyb i zdraví. 

 S výběrem výživově hodnotných potravin snadno a přehledně poradí logo 
Vím, co jím. Jediným pohledem na obal zjistíte, že produkt má nízký 
obsah rizikových živin jako jsou sůl, jednoduchý přidaný cukr, nasycené 
a trans mastné kyseliny. Mnohé potraviny nesoucí logo mají i vyšší 
obsah vlákniny, která je pro lidské tělo nedocenitelná. 

Databáze produktů nesoucí logo Vím, co jím je přístupná na www.vimcojim.cz. 
U každého produktu je uveden výrobce, složení i nutriční hodnoty.

Provozujeme rozsáhlý informační portál  www.vimcojim.cz, prémiový program 
Aktivně a zdravě www.aktivneazdrave.cz, budujeme vzdělávací programy 
a připravujeme edukativní videa. 
Více informací o společnosti najdete na webu Vím, co jím v sekci O společnosti.

Více inspirace, receptů i informací o zdravém životním stylu naleznete na 
www.vimcojim.cz  a  www.aktivneazdrave.cz.

    
Tento materiál vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Mgr. Martina Karasová 
 Vystudovala Léčebnou rehabilitaci a fyzioterapii 
na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně 
a Andragogiku na Univerzitě Jana Amose Komenské-
ho. Mezi její učitele patřili a patří mimo jiné prof. Lewit, 
doc. Véle a prof. Kolář. Od roku 2006 působí jako 
terapeutka převážně v ambulantní praxi a vede skupino-
vé lekce zaměřující se na prevenci bolestí pohybového 
aparátu.

 Je certifikovanou terapeutkou Dynamické neuro-
muskulární stabilizace podle prof. Koláře a absolvova-
la řadu dalších odborných kurzů: MDT – McKenzie 
metoda, Diagnostika a terapie funkčních poruch, 
Mobilizace a terapie podle Ludmily Mojžíšové, 
Senzomotorická stimulace, Bosu core, Bosu rehab, 
Manuální lymfodrenáž, Škola zad, Kinesiotaping, 
Cvičení v těhotenství a po porodu, Stabilizace 
páteře, Instruktor fitness a dalších. Dlouhodobě 
spolupracuje s iniciativou Vím, co jím a piju.

Figurant: Ondřej Šmída 

Autor fotografií: Martin Kincl
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I malé změny v životním stylu
mohou mít velký vliv na vaše zdraví.
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