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PES (pes hlavou dolů)
Přecházíme z kočky, zpevníme střed těla, s

výdechem zatlačíme do dlaní 
a překlopíme nárty na celá chodidla. 

 
Vytlačujeme se od celých dlaní,  ramena
tlačíme od uší, můžeme pokrčit kolena.
Pokud nedošlápneme paty do podložky,

zůstáváme na špičkách. 
Sedací kosti jsou nejvyšším bodem našeho

těla, záda zůstávají rovná.
 

Svíčka (pozice lomené svíčky)
Vleže na zádech srovnáme celé tělo. Spojíme

dolní končetiny k sobě, paže dáme 
k tělu, dlaně směřují do země.

 
S nádechem zvedáme pokrčené dolní

končetiny, poté propínáme 
a vytahujeme nahoru.

Podpora dlaní - Dlaně umístíme co nejníže 
k lopatkám, lokty se opíráme o podložku 

a stahujeme k sobě. 
Brada je přitlačena k hrudníku.

 

Strom
Vzpřímený stoj – prsty na nohou roztáhneme
a přitiskneme k podložce, paže máme volně

podél těla.
Váhu přeneseme na levé chodidlo, krčíme
pravé koleno a odložíme pravé chodidlo 

na vnitřní stranu levého lýtka (ne na kolenní
kloub). Otevíráme kyčel, vytáčíme koleno 
do strany, aby bylo v jedné rovině s boky.

Spojíme si dlaně před hrudníkem , poté paže
spojíme nad hlavou a ramena stahujeme 

od uší dolů.
 S nádechem paže můžeme roztáhnout do
véčka tak,  jako se otevírá koruna stromu. 

Opakujeme i na druhou stranu.

Kotlík
Posadíme se, nohy protažené dopředu.

Uvědomíme si sedací kosti, sedíme 
na jejich hrotech. Nohy roztáhneme mírně 

od sebe do véčka. 
Můžeme pokrčit kolena, záda jsou narovnaná.

 
Obě ruce se zatnou v pěst a položíme je 

na sebe. Simulujeme míchání velkou
vařečkou. Pohybujeme tělem od trupu

nahoru krouživými pohyby. Páteř je 
v protažení. Sedací kosti 

jsou přilepené k podložce. 
 

Kočka
Klek na všech čtyřech. Dlaně máme pod
rameny a kolena pod kyčlemi. Do široka

otevřeme dlaně a prsty v podložce. 
S nádechem se pomalu začněme prohýbat. 
S výdechem obratel po obratli postupujeme 

až do vyhrbení, brada k hrudní kosti. 
 

S nádechem se otevírá hrudník, s výdechem,
se stahuje zádové svalstvo, především 

v mezilopatkové oblasti. 
 

Dýně (pozice dítěte)
Klekneme si na podložku tak, aby se palce 

na nohách dotýkaly, kolena mohou být 
u sebe, nebo mírně rozkročená.

 Posadíme se hýžděmi na paty. Zhluboka 
se nadechneme, trup zabalíme a spouštíme

dolů. Čelo opřeme do podložky.
Pozorujeme dech, snažíme se dýchat do zad.

 



Netopýr (hluboký předklon)
Vzpřímený stoj - překřížíme ruce a objímáme

si ramena. S výdechem přecházíme 
ze vzpřímeného stoje do hlubokého

předklonu.  
Břicho se snažíme přilepit na stehna, sedací

kosti jsou našim nejvyšším bodem. 
Krčíme kolena. 

Povolíme záda a vyvěsíme hlavu. 
Pohled směřuje na kolena, nebo lehce 

pod kolena. Hlava je zcela uvolněná.
 

Mumie
Leh na zádech, máme zastrčená žebra. 

Páteř v protažení. 
Uvolněná ramena, stahujeme je od uší.
Ramena jsou rozprostřeny v podložce.

Každý sval na těle postupně uvolňujeme. 
Bradu nevystrkujeme vzhůru, stahujeme 

ji co nejblíž k hrudníku.
Pozorujeme svůj dech.

 

Pavouk
Usadíme se v pozici hole, popřípadě 

ve zkříženém sedu. 
Páteř je v protažení, ramena stahujeme

dolů od uší. 
Pravá i levá dlaň se nám promění v pavoučky.

Prsty máme v podložce. Dlaně nám vytvoří
klenbu, jako bychom pod nimi měli jablko.

Rozkmitáme konečky prstů, jako kmitají nožky
pavoučka. Pavouček se nám proleze 

po celém těle. Prsty poklepáváme po různých
částí těla a jemně promasírujeme.

 
 

Had (pozice nízké kobry)
Pozice vleže na břiše. Páteř v protažení,

pohled směřuje dolů na podložku. 
Dlaněmi se opíráme o podložku, jsou

umístěny v úrovni ramen.
S nádechem pohled přechází před sebe,
hlavu a záda zvedáme vzhůru, ramena

stláčíme dolů 
od uší, neprohýbáme zbytečně bedra.

 
Zvedáme se spíše silou zádových svalů 
bez zapojení rukou. Ruce slouží pouze 

jako opora.  
 Bříško je zpevněné, leží na podložce.  

 

Houba (pozice židle)
 S výdechem přecházíme ze vzpřímeného
stoje, krčíme kolena do mírného podřepu. 

S nádechem paže vytahujeme vzhůru. 
Spodní žebra jsou zastrčená, aktivujeme

pánevní dno a spodní břicho. 
Kolena jsou u sebe spojená. 

Chodidla máme u sebe.
 

Žába (jógový sed)
Široký dřep rozkročný, váha je na celých 

 chodidlech, předpažíme a spojíme dlaně.
S nádechem přitáhneme spojené ruce 

k hrudníku, lokty nám odtlačí kolena do stran,
rovnáme záda. 

 
 


