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Protažení po tréninku 
v posilovně
Dana Beierová  »  www.danayoga.cz

Dokončili jste náročný trénink v posilovně? S činkami, na strojích nebo 
běhacím pásu? Neutíkejte hned do šaten, dopřejte si na závěr deset 
minut na potréninkové protažení, které je stejně důležité jako trénink 
samotný. Vaše svaly a šlachy potřebují po námaze uvolnit a zklidnit, 
aby mohlo dojít k jejich regeneraci a zachování pružnosti, abyste 
udrželi správnou mobilitu kloubů a druhý den vás nebolelo celé tělo. 
Jóga v tomto směru nabízí skvělou kompenzaci, kterou zvládnete bez 
pomůcek přímo v posilovně.

Následující sestava je vhodná i pro sportovce, kteří jógu běžně nepraktikují. V každé 
pozici vydržte 3–5 hlubokých dechů. Nikam nespěchejte, vyvarujte se prudkých pohybů 
a maximálních rozsahů. Zdravé a funkční protažení je důležitější než soutěžit s parťákem, 
kdo se dostane do pozice hlouběji.

•  Začněte v psovi hlavou dolů, 
dlaně mějte na šířku ramen, držte 
dlouhou páteř, boky vytahujte 
dozadu a nahoru a současně paty 
tlačte dolů do podložky. Kolena 
mohou být propnutá i mírně 
pokrčená, podle zkrácenosti vašich 
hamstringů či zad. (1) Protáhne 
zápěstí, paže, ramena, záda, 
hamstringy a lýtka.

•  S výdechem dejte kolena na zem 
a vykročte pravou nohou mezi 
dlaně. Otevřete hrudník a ramena 
v nízkém výpadu. (2) Protáhne 
stehna, třísla a kyčle, otevře 
hrudník a ramena.
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•  Pokrčte levou nohu a pravou rukou chytněte 
levý nárt. Můžete na pár dechů tlačit 
nártem do dlaně (otevře hrudník a ramena) 
a pak přitáhnout chodidlo co nejblíž k sobě 
(protáhne přední stehno). Proveďte pozici 2. 
a 3. na levou stranu.  (3) Protáhne stehna, 
otevře hrudník a ramena.

•  Položte se na břicho, dejte si předloktí na 
zem a otevřete hrudník do sfingy. (4) Otevře 
hrudník a ramena, udržuje pružnost páteře 
a protáhne břišní svaly.

•  Složte pravou nohu pod sebe do pozice holuba, 
levá noha zůstane natažená. Můžete zůstat 
na předloktí anebo se uvolnit a položit čelo na 
podložku. Prodýchejte a pak proveďte na levou 
stranu. (5) Protáhne kyčle, třísla a stehna.

•  Zvedněte se do hlubokého předklonu. Chodidla 
mějte na šířku kyčlí a kolena lehce pokrčená, 
abyste se prsty dotknuli země. Po chvilce můžete 
ruce spojit za zády a protáhnout tak i ramena 
a paže. (6, 7) Protáhne hamstringy, hýždě, 
lýtka, záda a páteř.

•  Pomalu se zvedněte z předchozí pozice, dejte 
chodidla dál od sebe a přejděte do širokého 
hlubokého předklonu. Paže vytáhněte 
dopředu, abyste měli dlouhou páteř a otevřeli 
tak i hrudník a ramena. (8) Protáhne 
hamstringy, lýtka, záda, páteř, otevře hrudník 
a ramena.

•  Posaďte se na paty a ohněte pravou paži 
v lokti za hlavu, prsty směřují dolů. Levou 
dlaní přitlačte pravý loket dolů. Proveďte 
pak na druhou stranu. (9) Otevře a protáhne 
hrudník, ramena a paže.
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•  Přejděte do sedu a připravte se na rotaci 
– dejte levý kotník k pravému boku 
a pravou nohu přes levé koleno. Levou 
rukou obejměte pravé koleno a trupem 
se přetočte doprava. Pravou rukou se 
opřete za zády. (10) Protáhne kyčle, 
stehna, uvolní zádové i břišní svaly 
a páteř.

•  Položte se na záda, kolena mějte 
pokrčená a chodidla dejte na šířku 
ramen. S nádechem zvedněte boky 
nahoru, paže dejte pod sebe a spojte 
prsty do pozice mostu. (11) Otevře celou 
přední stranu trupu, soustřeďte se na 
hluboký dech.

•  Přitáhněte kolena k sobě na šířku 
ramen, dejte lokty zevnitř kolen 
a chytněte rukama malíkové hrany 
chodidel do pozice šťastného dítěte. (12) 
Protáhne celé nohy, vnější kyčle, hýždě, 
třísla.

•  Přitáhněte pravé koleno k sobě, levá 
noha může být natažená nebo pokrčená. 
Chvilku podržte a pak pravou nohu 
propněte do stropu – můžete ji držet 
zezadu za stehno nebo za palec u nohy. 
(13, 14, 15) Uvolní záda, stehna 
a flexory kyčlí. Protáhne hamstringy, 
lýtka, achilovky.

Na závěr můžete na chvilku zůstat ležet 
na zádech s nataženýma nohama a dopřát 
si několik hlubokých dechů v závěrečné 
relaxaci.
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