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Sestava pro 
večerní protažení 
a lepší spánek
Dana Beierová        www.jogapodebrady.cz

Známe to všichni – celý den jsme v jednom kole, 
běháme mezi meetingy a dětskými kroužky, 
vyřizujeme pracovní úkoly, organizujeme chod 
domácnosti, telefonujeme, mailujeme, rozhodujeme. 
Večer padneme na gauč a bezmyšlenkovitě koukáme 
po několikáté na ten samý fi lm. Po něm se přesunem 
do postele vyčerpáni a čekáme na spásný spánek, 
který nám má pomoci na chvilku si odpočinout, na vše 
zapomenout a nabrat síly. Jenže spánek nepřichází...

Insomnie neboli porucha spánku dnes trápí téměř polovinu z nás. 
Nejčastější příčinou je stres, vnitřní napětí a špatná spánková hygiena 
(nepravidelný spánek, špatné prostředí, kofeinové nápoje…). Léky, po 
kterých máme tendenci sáhnout, nám sice v danou chvíli pomohou, ale 
jejich nadměrné užívání je návykové a ohrožuje naše zdraví. Pojďme 
hledat jinou cestu, jak si pomoci ke kvalitnímu spánku, třeba pomocí jógy. 

Tato sestava je určená pro večerní cvičení na cca 15–20 minut. Její kouzlo 
spočívá v tom, že napravuje naše celodenní posturální zlozvyky, uvolní 
nahromaděný stres a donutí nás chvíli před spaním vypnout obrazovky 
(modré světlo z monitorů a obrazovek zabraňuje spánku), a pomůže nám 
tak k lepšímu usínání.

Leh na zádech 
položte se na záda a nohy nechte 
pokrčené. Přitáhněte pravé koleno 
k hrudníku a uvolněte pravou polovinu 
zad do podložky. Klidně dýchejte. 
Vystřídejte strany. 

Nízký výpad
přejděte do psa s hlavou dolů a pak 
vykročte pravou nohou mezi dlaně do 
nízkého výpadu. Levé koleno položte na 
zem, boky pusťte trochu dolů a otevřete 
hrudník. Vydržte několik dechů a pak 
vystřídejte strany.

Pokud máte více 
času, můžete 
pozice 3., 4. a 5. 
zopakovat. 

Protažení nohou s popruhem
položte se na záda, pokrčte levou nohu a pravou dejte do popruhu a propněte směrem vzhůru. Prošlápněte patu, 
prsty přitahujte dolů, vydržte cca 30 vteřin, vystřídejte strany. Pokud máte víc času, můžete dát pravou nohu opět 
do popruhu a otevřít ji doprava, popruh držte jen v pravé ruce, a poté dejte popruh do levé ruky a přetáhněte nohu 
směrem doleva. Pravá ruka je upažená na zemi. V každé pozici vydržte 3–5 dechů.  (obr. 9-11)
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Rotace na zádech
přitáhněte obě kolena k hrudníku, 
rozpažte paže do stran, dlaněmi vzhůru 
a položte kolena na pravou stranu 
(vypodložte kolena dekou, pokud je 
potřeba). Prodýchejte a vystřídejte 
strany. 

Pes s hlavou dolů
přetočte se na pravý bok a přejděte 
do psa s hlavou dolů. Zhluboka v pozici 
dýchejte, nesoustřeďte se příliš na sílu, 
kterou v pozici potřebujete, ale na to, že 
ze sebe uvolňujete napětí. Vydržte v ní 
5 hlubokých dechů.

Kobylka
přes klik přejděte dolů na podložku. 
S nádechem zvedněte hlavu a hrudník, 
paže jsou podél těla, zvedněte i nárty. 
Můžete v pozici buď vydržet několik 
dechů, nebo se můžete několikrát 
s nádechem zvedat nahoru a s výdechem 
pokládat dolů na zem. 

Hluboký podřep
dejte chodidla na šířku podložky a 
posaďte se do hlubokého podřepu. Pokud 
nemáte paty na zemi, srolujte pod ně 
podložku nebo deku. Dlaně spojte k sobě 
a lokty otvírejte kolena. Prodlužujte páteř 
a zhluboka dýchejte. 

Hluboký předklon
nechte chodidla na šířku podložky, 
jen srovnejte vnější hrany paralelně 
s podložkou a přejděte do hlubokého 
předklonu, pokrčte kolena, jak 
potřebujete. Uvolněte hlavu i páteř 
směrem dolů. Vydržte několik dechů. 

Dýchání 4-7-8
pomalu přejděte do pohodlného sedu 
zkříženého. Seďte vzpřímeně. Toto dýchání 
nám pomáhá se zklidnit, provádějte ho 
pomalu, vědomě a nespěchejte. Nadechněte 
se na 4 doby (1 doba může být 1 vteřina, ale 
i méně či více), zadržte dech na 7 dob, pomalu 
vydechujte na 8 dob. Tento cyklus opakujte 5x. 

Relaxace
na závěr můžete relaxovat v klasické pozici mrtvoly nebo si můžete přitáhnout 
podložku ke stěně a opřít si nohy o stěnu. Vydržte alespoň 5 minut

Poté přejděte rovnou 
do postele. Poděkujte 
za dnešní den, nebo 
za cokoli, za co chcete 
poděkovat, a krásně se 
vyspěte do druhého dne.

2 3 44

7766 88

131212

foto: Marek Kučera
styling a produkce: Katka Bílková
make-up: Kateřina Kymlová, 
Estée Lauder
jogínka: Aneta Králová
oblečení: Reebok
www.jogamarket.cz


