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Styly jógy

Relaxační jóga 
pro těhotné

V průběhu těhotenství se budoucím maminkám často 
mění energie. Jsou chvíle, kdy jí mají na rozdávání, 
a jsou časy, kdy jsou hodně unavené až vyčerpané. 

A tak se může občas stát, že po náročném dni je 
představa cvičení poněkud obtížná. Následující 

sekvence je určená přesně pro tyto okamžiky! Je 
to sestava relaxační jógy zaměřená zejména na 

protažení kyčlí. Toto protažení pomůže ulevit od 
bolesti zad, zbaví vás napětí a načerpáte potřebnou 
energii. Sestavu můžete cvičit s partnerem, kterým 

vám dopomůže v pozicích, ale zvládnete ji i sama. 
V pozicích zůstávejte 2–3 minuty, 

ideálně na obě strany stejně dlouho.
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Relaxační jóga 
pro těhotné

Motýlek zády k sobě
Posaďte se s partnerem zády k sobě a spojte 

chodidla k sobě, kolena od sebe do pozice motýlka. 
Vypodložte si kolena bloky nebo polštářky, abyste 
zabránila případnému přepínání v tříslech (partner 
může také). Nalaďte se na společný dech, buďte si 

vzájemně oporou. 

Dítě
Přejděte do pozice 
dítěte. Kolena dejte na 
šířku podložky, špičky 
palců u sebe, čelo 
vypodložte bloky nebo 
tvrdším polštářkem, aby 
ruce byly volné a mohla 
jste je protáhnout 
dopředu. Partner vám 
může jemně přitlačit 
boky dolů nebo jen stačí, 
aby dlaně položil na 
bedra a prohřál vám je. 

Široký předklon v sedu
Posaďte se do širokého sedu 
s jednou nohou pokrčenou. 
Pomalu se předklánějte 
dopředu, ale nechte hrudník 
otevřený, rukama se opřete 
o zem. Partner může zezadu 
lehce přitlačit boky dolů a hlídá, 
že se nekulatíte v zádech. 
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V průběhu těhotenství se 
v těle uvolňuje hormon 
relaxin, který pomáhá 
rozvolňovat klouby, aby 
se tělo lépe přizpůsobilo 
těhotenství a připravilo 
na porod. Proto 
provádějte protahování 
kyčlí ohleduplně 
a nechoďte do úplných 
rozsahů, které jsou v tuto 
chvíli větší než obvykle. 

V průběhu těhotenství se 

rozsahů, které jsou v tuto 

Úklon do strany
Stále se stejnou nohou pokrčenou se narovnejte do sedu 
vzpřímeného a přejděte do úklonu k natažené noze. Part-
ner vám pomůže zafi xovat opačný bok dole, aby se nezve-
dal od podložky, a tím jste se lépe protáhla. Poté proveďte 
pozici 3 a 4 na opačnou stranu.

Holub
Dejte pravé koleno 
k pravé ruce a levou nohu 
natáhněte na podložku. 
Nechte pravou holeň 
i chodidlo na pravé straně 
(nevkládejte je pod sebe!), 
opírejte se o předloktí, 
pozor, ať máte dost 
prostoru pro bříško. Partner 
vám opět může jemně 
přitlačit boky dolů nebo 
lehce masírovat záda. 

Relaxace
Na závěr si dopřejte pohodlnou relaxaci na levém boku. Vypodložte si 
hlavu a pravé koleno polštářkem nebo blokem, přikryjte se dekou, pusťte si 
příjemnou hudbu, nebo buďte naopak v úplném tichu a užívejte si odpočinek 
alespoň 10 minut. 
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