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OČNÍ HYGIENA
Oko do duše okno

V dnešních dnech snad více než kdy jindy 
zapojujeme a unavujeme naše oči. O ty se ale 

můžeme starat a procvičovat je, díky 
následujícím cvikům. Pokud byste měli zájem o 

názornou ukázku, na našich webových 
stránkách najdete video, kde jsou cviky 

názorně demonstrovány.
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OSM CVIKŮ PRO 
ZDRAVÉ OČI

Mrkání (5 opakování)
Oči mějte otevřené, desetkrát rychle mrkněte a poté po dobu 20-ti 
vteřin věnujte pozornost svému dechu. Celý proces nejméně 
pětkrát opakujte

Pohyb očí ze strany na stranu (10 – 20 opakování)
Předpažte ruce, sevřete pěsti, palce směřují vzhůru. Se vzpřímenou 
hlavou se vždy s nádechem podívejte nahoru do prostoru mezi 
obočím a s výdechem na levý palec, při dalším opakování na pravý.

Střídavý pohyb očí (10 opakování na každou stranu)
Sevřete pěst, položte ji na koleno a palcem směřujte vzhůru. Dívejte 
se na bod před Vámi v úrovni očí, s výdechem se podívejte na pravý 
palec, s nádechem na bod před Vámi. Nechte oči odpočinout.

Kroužení očima (5 opakování po směru a 5 proti směru)
Pravou ruku na pravé koleno, levou předpažit s palcem vzhůru. 
Sledujte palec, se kterým kroužíte do pravé strany. Nádech při 
dokončení oblouku v horní pozici, výdech v dolní.

Pohyb očí nahoru a dolu (5 opakování s oběma palci)
Položte sevřené pěsti na kolena, palce vzhůru. S nádechem 
zvedněte pravou, propnutou ruku do maximální viditelné výše. Oči 
sledují palec. Držte hlavu a záda rovné. Nechte oči odpočinout.

Dotek špičky nosu (5 opakování)
Natažená pravá ruka se sevřenou pěstí, palec vzhůru. Oči  s nádechem. 
sledují špičku palce, přibližujícího se k nosu, až do úplného dotyku. V této 
pozici chvíli zůstaňte se zadrženým dechem. S výdechem vraťte zpět.

Ostření do blízka a dálky (10 – 20 opakování)
Stůjte u okna s jasným výhledem na obzor. S nádechem se po dobu 
5 – 10 sekund zaměřte na špičku svého nosu. S výdechem sledujte 
5 – 10 vteřin vybraný vzdálený bod v dálce.

Palming (3 opakování)
Zavřete oči, třete ruce o sebe a nahřáté je jemně přiložte na oční 
víčka. Vstřebejte teplo do očních svalů a celý proces nejméně 
třikrát opakujte.
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