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ANNA KOHUTOVÁ JE KOMUNITNÍ PORODNÍ ASISTENTKA, TĚLOVÁ TERAPEUTKA 

A ZAKLADATELKA HOLISTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PORODNÍCH ASISTENTEK V ČR A SR.  

JE AUTORKOU NĚKOLIKA EBOOKŮ, VYTVOŘILA ONLINE KURZY. NEJNOVĚJŠÍ ONLINE KURZ, 

KTERÝ JE PRVNÍM V ČR A SR, JE REBOZO – UMĚNÍ JEMNÉ PÉČE O ŽENY. MÁ PŘÁNÍ, ABY SI ŽENY, 

MUŽI A DĚTI PROŽILI POROD V RESPEKTU, BEZPEČÍ A DŮSTOJNOSTI. TUTO MYŠLENKU  

I PRAXI SE SNAŽÍ UČIT A PŘEDÁVAT PORODNÍM ASISTENTKÁM, FYZIOTERAPEUTKÁM,  

DULÁM A TAKÉ LÉKAŘŮM V ČR A SR.

Odkud pochází rebozo a jak se jím můžeme inspirovat 
v naší kultuře?
Rebozo je tradiční mexický šátek, který se používá k nej-
různějším účelům. K udržení tepla, k nošení břemen, 
k podpoře během těhotenství a porodu a k nošení dě-
tí. Moderní využití reboza k podpoře těhotných a rodí-
cích žen přinesly do západního světa porodní asistentky, 
které se naučily dovednosti od tradičních mexických po-
rodních bab. Ve všech kulturách na planetě se používal 
nějaký druh látky. Ženy takové látky nepoužívaly jen na 
jihoamerickém, africkém nebo asijském kontinentu, ale 

po celé planetě. V naší staroslovanské kultuře jsme měly 
také svůj tradiční šátek, byla to tzv. pinta. V Mexiku je to 
tzv. rebozo, které je ručně tkané místními ženami. Rebo-
zo se používá k masážím ale také k léčebným, mobilač-
ním, chiropraktickým a terapeutickým účelům, například 
k léčbě neplodnosti. Má tedy širokospektré využití. Když 
žena otěhotní, používá šátek k podpoře těhotného břicha 
a její porodní asistentka rebozo využívá ke zmírnění těho-
tenských bolestí a k tomu, aby pomohla dítě, pokud je 
třeba, přesunout do nejlepší polohy pro porod. Porodní 
asistentky rebozo využívají k zajištění pohodlí a k dalším 

PRÁCE S REBOZO ŠÁTKEM 
mě přímo fascinuje
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technikám, které napomáhají rychlejšímu průběhu poro-
du. Po porodu je matka ihned zavinuta do pevné látky, 
aby se podpořil odchod očistek. Matka se pak zavinuje 
po dobu šestinedělí, aby se její tělo opět zacelilo. Poté 
rebozo slouží k nošení dítěte a tak může začít celý cyklus 
šátku od počátku. Tradiční šátek lze použít k podpoře že-
ny po celý její život.

Kdy jste se poprvé setkala s uměním reboza a proč vás 
inspirovalo ve vaší praxi?
Abych byla upřímná, začala jsem pracovat s rebozem kvůli 
mé zvědavosti a ctižádosti posunout svou práci opět o ně-
co dál. Chyběl mi nástroj, který je respektující a zároveň 
účinný. S rebozem pracuji už 6 let. Začala jsem si vyhle-
dávat informace o rebozu ze zahraničních zdrojů a práce 
s ním mě začala přímo fascinovat. Zkoušela jsme s ním 
pracovat nejdříve v rámci rodiny a mých nejbližších a ohla-
sy těch, které jsem mohla opečovat, byly pozitivní. Zača-
la jsem si uvědomovat, že tento jednoduchý nástroj bych 
mohla použít k podpoře žen po celý jejich život, a to nejen 
těhotných žen a žen po porodu. Dodala jsem si odvahu 
a rozhodla jsem se předávat mé zkušenosti i dalším posky-
tovatelům péče o ženy - porodním asistentkám, dulám, 
lékařům, masérům tělovým terapeutům, fyzioterapeutům. 
V práci s rebozem, který může usnadnit ženám jejich po-
rod, jsem proškolila už téměř 20 porodnic v ČR a SR. A to 
byl i důvod, proč jsem vytvořila online kurz Rebozo umění 
jemné péče o ženy, protože rebozo je tak jemný a neinva-
zivní nástroj, že se jim může opečovat kdokoliv, v jakém-
koliv období svého života.

Jak mohou rebozo využít porodní asistentky přímo na 
porodním sále?
Hlavní důvod, proč jsem chtěla umění reboza předávat 
i porodním asistentkám přímo na porodním sále je sku-
tečnost, že porodní asistentky v ČR byly v minulých letech 
spíše asistentkami lékařů a přístrojů. Nebyly kompetent-
ní k samostatnému vedení porodu bez dohledu lékaře. 
Odpojily se od své prapůvodní role, a to být asistentkou 
těhotné a rodící ženě. V dobách, kdy byla porodní bába 
váženou osobou a odbornicí na normální a zdravý porod, 
pracovaly porodní báby převážně pomocí svého hmatu. 
Ruce porodní báby dokáží vyhmatat děťátko, zjistit jakou 
zaujímá polohu, kolik váží, jaké je množství plodové vo-
dy. Dotek je ten nejstarší terapeutický prostředek. Dnešní 
porodnictví ovládl patriarchální a technokratický zaměře-
ný způsob péče. Převládl nekontaktní model péče, kdy 
se na těhotné ženy ze strachu nesahá rukama, ale to, co 
se paradoxně dotkne jejich břicha, je pouze ultrazvuko-
vá sonda. A právě rebozo je jedna z možností, jak ženu 
u porodu může porodní asistentka opečovat. Děkuji tímto 
i projektu „Ať můžou“, který vznikl na podporu komunitní 
porodní asistence.

Anna Kohutová – komunitní porodní asistentka  
www.annakohutova.cz, www.vzdepa.com
https://naporoduzalezi.cz/atmuzou/

Článek vznikl za podpory Nadačního Fondu Propolis – 
https://nfpropolis.cz/


