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Úvodem 
Hormonální jóga je cvičební styl, jehož cílem je harmonizace hormonální rovnováhy v lidském těle. 

Zahrnuje cvičení ve vybraných klasických jógových pozicích (ásanách), specifické dechové techniky, 

koncentrační, relaxační a meditační techniky. Jako jiná cvičení i hormonální jóga zlepšuje celkový 

zdravotní stav, zvyšuje pružnost těla, pohyblivost kloubů, detoxikuje organismus, zrychluje 

metabolismus, zlepšuje správné držení těla i stav pleti a zvyšuje imunitu. Tato jóga je však cílená 

především na aktivaci a správné fungování žláz s vnitřní sekrecí a na produkci jejich hormonů, jež 

následně ovlivňují produkci pohlavních hormonů v pohlavních žlázách. Je určena ženám, které trpí 

hormonální nerovnováhou. Ženám v období menopauzy či předčasné menopauzy, ke zmírnění jejích 

nežádoucích projevů, jako jsou nespavost, návaly horka, podrážděnost, nervozita, deprese, 

emocionální nestabilita, snížení paměti, ztráta vitality, urogenitální suchost, inkontinence, nízké libido 

a migrény. Může ale pomoci i mladším dívkám, které trpí premenstruačním syndromem, bolestivou 

menstruací, ztrátou menstruace po vysazení antikoncepce, tvorbou polycystických vaječníků a také u 

některých příčin neplodnosti (způsobené hormonální nerovnováhou nebo špatným prokrvením 

pánevní oblasti). Může přinést zlepšení v případě padání vlasů, lámavých nehtů, suché pleti a u akné. 

Není primárně určena jen ženám, může harmonizovat hormonální hladiny i u zástupců mužského 

pohlaví, u těch však není příliš oblíbeným typem cvičení. 

Hormonální jóga je určena i ženám bez závažného zdravotního omezení. Doporučené ásanové pozice 

zařazené do tohoto projektového edukačního materiálu jsou autorkami vybrány na základě jejich 

lektorské i vlastní cvičební praxe a teoretických znalostí problematiky jógy. Přesto nemohou autorky 

převzít odpovědnost za nesprávné provádění, pokud praktikování probíhá bez vedení a kontroly 

lektora. V případě zdravotních obtíží pak autorky doporučují praktikování po konzultaci s lékařem. 

Pokud vzniknou při cvičení, i při dodržování základních pravidel a doporučení u daných ásan, jakékoli 

zdravotní potíže, konzultujte vše s lektorem nebo lékařem. 
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O projektu 
V rámci projektu MUNI/FR/0979/2016 Inovace výuky vybraných předmětů FSpS MU začleněním 

tématu Hormonální jóga vytvořil kolektiv pedagogů a studentek Fakulty sportovních studií Masarykovy 

univerzity edukativní materiál, který bude využíván jako výuková pomůcka ve vybraných předmětech 

na FSpS MU (sbp/sbk 2257 Specializace III Fitness, obor Trenérství a np2414 Pohybové a regenerační 

techniky, obor Aplikovaná kinesiologie). Hormonální jóga bude dále zavedena jako rozšiřující forma 

cvičení do vybraných praktických hodin CUS FSpS MU (p939 Wellness fit program, p902 Fitness yoga a 

p913 Wellness Fit Programme.). Tento jógový směr je určen primárně ženám (cvičit ho však mohou i 

muži). K inovaci vybraných předmětů je přistoupeno proto, aby Fakulta sportovních studií 

představovala a nabízela jak svým studentům v rámci studia, tak ostatním studentům MU v rámci 

praktické výuky TV na CUS aktuální pohybové aktivity a trendy, které vycházejí z nových poznatků a 

principů zdravého pohybu. Tento záměr je v souladu s dlouhodobým záměrem Masarykovy univerzity 

podporovat u svých studentů zdravý životní styl a povědomí o důležitosti aktivního pohybu. K rozšíření 

praktické a obohacení teoretické výuky dojde v jarním semestru 2018. Materiál je sepsán v českém 

jazyce a přeložen do jazyka anglického. Výuka proto bude nabízena českým studentům, studentům 

přijíždějícím na univerzitu v rámci zahraničních výměnných programů a také zahraničním studentům, 

kteří na Masarykově universitě studují prezenční formu studia v anglickém jazyce. 

Projektový materiál vznikl na základě teoretických znalostí a praktických zkušeností se cvičením Body 

& Mind, potažmo různých stylů posturální jógy, a také s ohledem na stoupající zájem o tuto formu 

cvičení mezi širokou veřejností. Materiál je rozdělen na dvě části, na část teoretickou a praktickou. 

První kapitola teoretické části stručně představuje problematiku jógy. Další dvě kapitoly pojednávají o 

orgánových soustavách, na které hormonální jóga cílí své působení. Představují stručně žlázy s vnitřní 

sekrecí a rozmnožovací soustavu. Závěrečná kapitola teoretické části je zaměřena na konkrétní 

poruchy a obtíže těchto soustav, které hormonální jóga může ovlivňovat. Praktická část obsahuje 

kapitoly zabývající se dechovými, relaxačními a meditačními technikami, jedna podkapitola je 

věnována ásanám, jejichž praktikování může působit na orgány endokrinní a rozmnožovací soustavy, 

a přispívat tak k harmonizaci hormonálních hladin lidského těla. Představované techniky a pozice jsou 

doplněny doprovodným textem a foto nebo video dokumentací. 

Hormonální jóga zahrnuje cvičení v klasických jógových pozicích (ásanách), dechové, koncentrační a 

relaxační techniky, které jsou specificky cílené na harmonizaci funkcí a produkci žláz s vnitřní sekrecí a 

pohlavních žláz. Je určena ženám, které trpí hormonální nerovnováhou a ženám v období klimakteria 

ke zmírnění jeho nežádoucích projevů. K jejímu zařazení mezi pravidelné pohybové aktivity by mělo 

docházet pod odborným vedením zkušených lektorů.  
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Teoretická část 
Teoretická část projektového materiálu nastiňuje ve zkratce historii jógy a stručně popisuje vybrané 

jógové směry. Dále představuje problematiku žláz s vnitřní sekrecí, rozmnožovací soustavu a vybrané 

dysfunkce těchto systémů, na které může hormonální jóga působit. 
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Jóga 
Sanskrtský výraz „jho“ (jóga) má mnoho různých významů. Mezi ty, které jsou nejčastěji zmiňovány, 

patří „spojení, sjednocení, připoutání“ atd. Slovo jóga však také znamená cestu nebo metodu, jak 

ověřovat teorii praxí. V dávné historii byli jogíni lidé, kteří přemýšleli o existujícím uspořádání, 

dogmatech a systémech, a kteří se toužili dobrat pravdy. Jóga, jejíž počátky sahají hluboko do dějin 

lidstva, původně zahrnovala filozofické úvahy obyvatel indického subkontinentu, teprve mnohem 

později se začaly objevovat různé jógové styly a směry zaměřené na práci s fyzickým tělem. Rozvoj 

dnešní „moderní“ jógy, která vychází z Hatha jógy, je možné datovat na přelom 19. a 20. století. Zájem 

o jógu se nejdříve projevil mezi širokou americkou veřejností, od šedesátých let dvacátého století se 

pak jóga stává celosvětově známým pojmem. Dnes je slovo jóga chápáno jako termín, který zahrnuje 

širokou škálu lidského konání a myšlení. 

Tradiční směry jógy 
Běžné literární prameny uvádějí existenci čtyř klasických jógových cest neboli škol. Jóga v jejich pojetí 

cílí na sebepoznání, na porozumění a pochopení procesů, jež probíhají jak v nás, tak i ve světě, který 

nás obklopuje. Tyto školy nebyly primárně zaměřeny na práci s fyzickým tělem. 

Mezi klasické školy patří Karma jóga. Karma znamená čin, konání. Tato škola je chápána jako cesta 

činnosti, jež není motivovaná odměnou. Jejím základem je nesobecká služba a nezaujaté konání bez 

ulpívání na výsledcích. 

Další klasickou školou je Bhakti jóga. Je to duchovní cesta lásky, soucitu, oddanosti k Bohu a pokory. 

Jejím cílem je naučit se milovat sebe samé, všechny lidi i zvířata a celý vesmír. Bhakti jógu lze 

praktikovat různými způsoby, čtením svatých písem, opakováním manter, zpěvem božích jmen, 

uctíváním světců, vírou a oddaností Bohu. 

Mezi tradiční jógové školy se dále řadí Džňána jóga. Jedná se o filozoficky orientovaný směr, ve kterém 

sebepoznání docílíme studiem a praktickými zkušenostmi. Je to cesta rozumu a bývá považována za 

nejobtížnější. Je založena na sebedotazování, používá metody naslouchání, rozjímání a meditování. 

Poslední tradiční školou je Rádža jóga. Je chápána jako královská cesta, tedy cesta králů. Těch, kteří 

vítězí sami nad sebou. Jejím cílem je ovládnutí těla a mysli a je definovaná osmi kroky: jama 

(doporučení, jak se správně chovat), nijama (doporučení k duchovnímu růstu), ásana (tělesné pozice 

a správné držení těla), pránájáma (ovládání dechu), pratjáhára (ovládnutí smyslů), dhárana 

(koncentrace), dhjána (meditace), samádhi (dokonalé poznání). Z ní odvozená a na časové ose 

mnohem mladší odnož, Hatha jóga, se věnuje především prvním čtyřem stupňům. Hatha jógová praxe 

může být chápána jako zastřešující pro ostatní moderní směry jógy, jež pracují s tělem především na 

jeho fyzické úrovni. 

Moderní směry jógy 
Moderních stylů jógy je mnoho a v dnešním světě jejich praktikování převažuje. Tyto školy lze souhrnně 

nazvat moderní posturální jóga a jejich hlavním cílem je praxe v ásanách. Moderní posturální jóga je 

primárně zaměřena na nastavení rovnováhy, stability a mobility pohybového aparátu. Optimalizuje 

držení těla a učí správné dechové mechanismy. Přesto se některé z těchto moderních jógových směrů, 
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s větším či menším zacílením, zaměřují také duchovní, citovou, psychickou a duševní rovnováhu 

a zdraví. V menším či větším rozsahu zařazují i dýchací, koncentrační, uvolňovací a meditační techniky. 

V této podkapitole představujeme pouze několik vybraných moderních směrů, jež se řadí mezi 

nejrozšířenější nebo jsou naopak poměrně specifické. 

Mezi velmi rozšířené formy moderní jógy se řadí Power jóga, se kterou se běžně setkáváme ve fitness 

centrech. Power jóga nemá pevné a přesně stanovené pořadí pozic. Ásany jsou vybírány tak, aby došlo 

k protažení i zpevnění celého těla, pozornost je věnována i dýchacím, relaxačním a koncentračním 

technikám. Tento styl jógy nezahrnuje spirituální část, nezařazuje meditace, mantry ani další spirituální 

techniky. 

Specifickým moderním jógovým směrem je Bikram jóga, známá též pod názvem Hot jóga. Tento styl 

jógy se cvičí v místnosti vyhřáté na 42°C. Vzhledem ke cvičení ve vyhřátém prostředí se z těla se lépe 

vyplavují toxiny, více se uvolňují svaly. Na druhou stranu mohou mít cvičící tendenci překračovat 

hranice svého přirozeného rozsahu pohybu, následkem čehož může dojít k natažení až natržení svalu. 

Může také docházet ke zvýšenému vyplavování minerálních látek. Vlhko v kombinaci s vyšší teplotou 

může být příčinou závratí a mdlob. 

Dalším velmi specifickým moderním směrem je Jin jóga, jejímž nejvýraznějším prvkem jsou dlouhé 

výdrže v ásanách. Cvičící zaujímají vybrané pozice, ve kterých setrvávají 3–5 i více minut. Jin jóga je 

zaměřena na protažení a uvolnění pojivové tkáně, vazů, šlach a fascií, a na uvolnění kloubů. Jako 

doplněk k jiným druhům jógy může tato forma jógy zvýšit pružnost měkkých tkání a pohyblivost 

kloubů. 

Specifickým směrem je také Acro jóga, forma partnerské jógy, kombinující provádění jógových ásan 

a techniku dotyku a práce s „druhým" tělem. Cvičí se ve dvojici, kdy ve většině pozic jeden z dvojice leží 

na zádech a vytváří stabilní základnu. Do cvičení jsou zařazovány partnerské ásany, kruhové ceremonie, 

akrobatické a terapeutické létání a thajská masáž. 

Hormonální jógová terapie je směr, zaměřený na harmonizaci hormonální rovnováhy v těle. Sestava je 

propagována jako účinná na harmonizaci hormonálních hladin lidského těla a na některé obtíže 

a dysfunkce rozmnožovací a endokrinní soustavy. Certifikovaný systém s názvem Hormonální jógová 

terapie je fixně daná sestava, vycházející z Hathajógy, která obsahuje cvičení v ásanách, dechové 

a relaxační techniky. Zapojeny jsou tibetské techniky práce s energií. Efektu je dosahováno 

prostřednictvím „masáže“ vybraných vnitřních orgánů v různých ásanách. Masáž se provádí pomocí 

jógových dechových technik, udždžají, bhastrika a kapálabhátí a jóga nidrou, technikou hluboké 

relaxace. Její autorkou je Dinah Rodriguezová (*1927) a sestava je chráněna autorským zákonem. 
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Žlázy s vnitřní sekrecí 
Součinnost celého lidského organismu a řízení většiny životně důležitých funkcí je zajišťováno mnoha 

regulačními mechanismy, které úzce spolupracují a propojují se do systémů. Na této součinnosti se 

podílí systém nervový, endokrinní a imunitní. Signály přenášené těmito systémy jsou zprostředkovány 

buď elektricky, nebo chemicky. 

K chemickému přenosu a řízení dochází prostřednictvím hormonů, „chemických poslů“, jež se tvoří ve 

žlázách s vnitřní sekrecí (hypotalamus, hypofýza, šišinka, štítná žláza, příštítná tělíska, nadledviny, 

slinivka břišní) nebo ve specializovaných tkáních a buňkách jiných orgánů (například ve vaječnících, 

varlatech, v srdečních síních, ledvinách, játrech, v trávicím ústrojí atd.). Jejich přenos je zprostředkován 

krví, mají pomalý nástup a dlouhotrvající působení. Cílové buňky jsou vybaveny receptory, na které se 

příslušné hormony navazují. 

Produkce hormonů v endokrinních žlázách je řízena mechanismem zpětné vazby. Zpětné vazby se dělí 

na negativní a pozitivní, jednoduché a složité. Nejčastěji je produkce řízena negativní zpětnou vazbou. 

Při uplatňování jednoduché negativní zpětné vazby zvýšená koncentrace hormonu v krvi vyvolá snížení 

jeho další sekrece. V případě složité negativní zpětné vazby nadřazený hormon řídí a potažmo snižuje 

produkci periferního hormonu. Pozitivní zpětná vazba, která je uplatňována méně, funguje na 

podobných principech. Produkce daného hormonu vyvolává další zvýšení jeho produkce u pozitivní 

vazby jednoduché nebo proces zvýšení produkce řídí hormon nadřazený v případě složité pozitivní 

vazby. 

Hypotalamus 
Hypotalamus (podhrbolí) tvoří s hypofýzou jeden funkční celek, řídící a kontrolní jednotku nadřazenou 

ostatním endokrinním žlázám. Hypotalamus je v tomto celku funkčně nadřazen hypofýze. Ovlivňuje 

sekreci hormonů adenohypofýzy. Hypotalamus sám produkuje hormon vazopresin (antidiuretický 

hormon podílející se na zpětné resorpci čisté vody v ledvinách) a oxytocin (zesiluje a stupňuje frekvenci 

děložních stahů, rozvolňuje vazivo v oblasti pánve při porodu, zajišťuje výron mléka při kojení). Dále 

produkuje liberiny, látky hormonálního charakteru, tzv. faktory, aktivující činnost předního laloku 

hypofýzy a dalších žláz. Patří mezi ně thyreoliberin (spouští sekreci thyreotropinu), luliberin (uvolňuje 

folikulostimulační hormon) a somatoliberin (podporuje produkci růstového hormonu). Hypotalamus 

produkuje také statiny, faktory, které inhibují sekreci hormonů. Mezi ně patří například somatostatin 

(tlumí sekreci růstového hormonu a thyrotropinu v adenohypofýze, glukagonu a inzulinu v endokrinní 

části slinivky břišní). Dále produkuje dopamin (neuro-přenašeč impulsů a neurohormon inhibující 

hormon prolaktin). Hypotalamus je úzce propojen s dalšími oddíly centrálního nervového systému 

a sám je ovlivňován biorytmy, jako jsou spánek-bdění a psycho-emočními faktory. 

Hypofýza 
Hypofýza (podvěsek mozkový) je anatomicky členěna do dvou částí, adenohypofýzu a neurohypofýzu. 

Adenohypofýza produkuje růstový hormon somatotropin (podporuje proteosyntézu a výdej glykogenu 

z jater), prolaktin (stimuluje růst mléčné žlázy a tvorbu mateřského mléka) a tyreotropin (stimuluje 

sekreci hormonů štítné žlázy tyroxinu a trijodtyroninu). Dále produkuje gonadotropní hormony, mezi 

které patří folikulostimulační hormon (stimuluje růst ovariálních folikulů) a luteinizační hormon 
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(stimuluje produkci gestagenů, způsobuje ovulaci a vznik žlutého tělíska). Adenohypofýza dále 

produkuje kortikotropin (řídí činnost kůry nadledvin) a melanotropin (stimuluje rozptyl melaninu 

v buňkách obsahujících pigment, podporuje ztmavnutí kůže). Neurohypofýza nemá strukturu žlázy 

a nesyntetizuje žádné hormony, skladuje již výše zmíněné hormony produkované v hypotalamu, 

oxytocin a antidiuretický hormon. 

Epifýza 
Epifýza (nadvěsek mozkový, šišinka) je malý nepárový orgán v mezimozku produkující melatonin, jenž 

koordinuje denní rytmy a spánek, ovlivňuje oběh krve, krevní tlak, tělesnou teplotu, metabolismus 

cukrů, tuků i bílkovin a produkci pohlavních hormonů. Ovlivňuje chování i psychologické reakce. Jeho 

produkce se zvyšuje po nástupu tmy a vrcholí uprostřed noci. 

Glandula thyreoidea 
Glandula thyreoidea (štítná žláza) je bohatě prokrvená, dvojlaločná žláza uložená po stranách štítné 

chrupavky hrtanu. Produkuje hormony tyroxin a trijodtyronin, které ovlivňují metabolismus cukrů, 

tuků i bílkovin, spotřebu kyslíku, růst a vývoj organismu, vývoj mozku během nitroděložního vývoje 

a krátce po narození. Pro jejich syntézu je nezbytný jód. Jeho nedostatek v prenatálním a ranně 

postnatálním období má negativní účinky na rozvoj psychicky a intelektu jedince, na růst i schopnost 

rozmnožování. Štítná žláza produkuje dále hormon kalcitonin (snižuje koncentraci vápníku v krvi 

a přesouvá ho do kostí).  

Glandulae parathyreoidae 
Tuto endokrinní žlázu (příštítná tělíska) tvoří čtyři útvary na zadní straně štítné žlázy. Produkují 

parathormon, který se podílí na uvolňování vápníku z kostí a tím zvyšuje jeho hladinu v krvi. 

Parathormon zabraňuje vylučování vápníku ledvinami a spolupodílí se na podpoře jeho vstřebávání 

v tenkém střevě. Jeho vysoká hladina vede k odvápnění kostí. 

Pankreas 
Pankreas (slinivka břišní) je laločnatá žláza probíhající napříč horní částí dutiny břišní. Většina tkáně 

slinivky břišní produkuje pankreatickou šťávu obsahující enzymy, které štěpí cukry, tuky, bílkoviny. 

Slinivka produkuje hormony inzulin (snižuje hladinu cukru v krvi) a glukagon (zvyšuje hladinu cukru 

v krvi). K sekreci inzulinu dochází, překročí-li hladina koncentrace glukózy v krvi (glykémie) hodnoty 5,5 

mmol/l. Nedostatek inzulinu, jeho chybná struktura nebo nedostatek receptorů v cílových tkáních 

vedou ke vzniku cukrovky. Stimulátorem sekrece glukagonu je hypoglykémie, glykémie nižší než 3,5 

mmol/l. 

Glandulae suprarenales 
Tato párová endokrinní žláza (nadledviny) se skládá z kůry a dřeně. Kůra nadledvin je životně důležitou 

žlázou. Produkuje hormon aldosteron (řídí hospodaření s minerály a vodou). Působí v ledvinách, 

v potních a slinných žlázách a ve střevě, kde podporuje vstřebávání Na+ a tím resorpci vody, v ledvinách 

pak vylučování K+. Kůra dále produkuje glukokortikoidy, z nichž je nejdůležitější kortizol (reguluje 

metabolismu živin, sacharidů, bílkovin i tuků). Kortizol je důležitý stresový hormon. Kůra nadledvin 

produkuje také androgenní hormony (řídí rozvoj druhotných pohlavních znaků). 
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V dřeni nadledvin, která tvoří asi 10 % jejich objemu, jsou produkovány katecholaminy: adrenalin 

(základní hormon stresové reakce „útok nebo útěk“, připravuje tělo na výkon), noradrenalin (umožňuje 

krátkodobě zvýšenou aktivitu). 
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Rozmnožovací soustava 
Rozmnožovací soustava je soubor orgánů, jehož cílem je pohlavní rozmnožování. Její základní funkcí je 

tvorba pohlavních buněk a přenos genetické informace na potomstvo. Na rozdíl od jiných orgánových 

soustav jsou orgány rozmnožovací soustavy pohlavně odlišné. Základním pohlavním orgánem jsou 

pohlavní žlázy produkující vajíčka, vaječníky u žen a varlata u mužů. Tyto žlázy produkují také pohlavní 

hormony, ve varlatech se tvoří testosteron, ve vaječnících estrogen a progesteron. Rozmnožovací 

soustava je u obou pohlaví tvořena ještě dalšími žlázami a orgány, jež se spolupodílí na reprodukci. 

Přestože hormonální jógu mohou cvičit i muži, jsou v seminářích zastoupeni velmi sporadicky. Také 

proto je hormonální jóga propagována a praktikována především mezi ženami. Tato kapitola se tedy 

bude zabývat problematikou ženské rozmnožovací soustavy. 

Menstruační cyklus 
Menstruační cyklus je z hlediska reprodukce základním a velmi důležitým procesem. Je to 

naprogramovaný, cyklicky se opakující proces, který je řízen hormony hypotalamo-hypofyzárního 

systému a vaječníků. Vliv na jeho průběh a pravidelnost může mít i prostředí, výživa a stav organismu. 

První menstruační krvácení se u dívek objevuje mezi 12. – 16. rokem. Po 40. roce života ženy se cykly 

stávají nepravidelnými, přičemž přechodová fáze může trvat dalších 10 let. Ve věku 48–52 let se 

zpravidla dostavuje poslední krvácení a menopauza. 

Menstruační cyklus trvá obvykle 28 (21–35) dní. Pokud je cyklus nepravidelný s odchylkami většími než 

2–3 dny, k ovulaci nedochází, což je u zdravé ženy cca u 20 % všech cyklů. Cyklus je rozdělen na několik 

fází: 

1. fáze – v menstruační (deskvamační) fázi, která trvá 2–7 dní, dochází k menstruačnímu 

krvácení. Průměrná ztráta krve je 35–45 (20–80) ml. V děloze se na několik hodin stáhnou cévy 

a dojde k odumření nepotřebných slizničních buněk. Po uvolnění stahu do sliznice přitéká nová 

krev, která tyto buňky odplaví. Tělo se tak zbavuje všech nepotřebných součástí, 

neoplodněného vajíčka, starých buněk a odumřelé děložní sliznice spolu s krví a hlenem. 

2. fáze – ve folikulární (proliferační) fázi, která trvá asi 6 dní, postupně v jednom z vaječníků 

dozrává vajíčko v tzv. folikul (uzavřený váček), dorůstá nová měkká sliznice, děložní čípek 

začíná produkovat více hlenu a děložní hrdlo se otevírá a zkracuje. 

3. fáze – v ovulační fázi dochází během prvních 2–3 dnů k uvolnění dozrálého vajíčka z folikulu do 

vejcovodu. Vodnatý a elastický hlen děložního čípku udržuje zásadité prostředí v pochvě 

a napomáhá spermiím dosáhnout vajíčka. Pokud nedojde k oplodnění vajíčka cca do 12 hodin 

po jeho uvolnění, vajíčko odumírá. Nízká bazální teplota se po uvolnění vajíčka zvyšuje. 

4. fáze – v sekreční (luteální) fázi se prázdný folikul přeměňuje ve žluté tělísko, roste děložní 

sliznice, snižuje se množství hlenu děložního čípku, který je hutnější a kyselejší. Pokud vajíčko 

nebylo oplodněno, žluté tělísko zaniká a mění se na bílé tělísko. Zužují se cévy děložní sliznice 

a začíná její postupné odumírání. 
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Hormony menstruačního cyklu 
Mezi hormony podílející se na řízení menstruačního cyklu patří gonadorelin (gonadoliberin, luliberin 

(GnRH)), dva gonadotropiny: folikulostimulační hormon (folitropin (FSH)) a luteinizační hormon 

(lutropin (LH)), dále estrogeny (E) a progesteron (P) – viz obr. 1 

 

Obr. 1 Hormony menstruačního cyklu (Institut Galenus, 2017)  

Gonadorelin (luliberin) je hormon řídící produkci luteinizačního hormonu a folikuly stimulujícího 

hormonu v hypofýze. Je syntetizován a uvolňován uvnitř hypotalamu. 

Gonadotropiny (folitropin a lutropin) jsou dva hormony předního laloku hypofýzy. Řídí činnost 

pohlavních žláz, regulují tvorbu pohlavních hormonů estrogenů a progestinu a zrání pohlavních buněk. 

Estrogeny jsou tvořeny ve vaječnících, ve žlutém tělísku a v placentě. Malé množství estrogenů však 

vzniká i v játrech, nadledvinách a v prsech, což je významné u žen po menopauze. Hladina estrogenů 

je nejvyšší na konci folikulární fáze, vrchol přímo předchází ovulaci. Nejdůležitější a nejúčinnější ze 

skupiny estrogenů je estradiol (E2), který vzniká ve žlutém tělísku vaječníků. Dále mezi estrogeny patří 

estron (E1) produkovaný vaječníky, nadledvinkami a tukovým vazivem a estriol (E3) produkovaný 

placentou. Estron a estriol mají oproti estradiolu výrazně slabší účinnost. Estrogeny navozují 

proliferační fázi menstruačního cyklu a stimulují sekreci řídkého hlenu žlázek krčku dělohy. Jsou 

zodpovědné za vývoj ženských pohlavních znaků a optimalizaci účinků progesteronu. Podporují zrání 

folikulů a při fyziologických hladinách mají negativní zpětnou vazbu na sekreci luteinizačního hormonu 

a folikulostimulačního hormonu. Při velmi vysokých hladinách mají naopak na oba tyto hormony 

zpětnou vazbu pozitivní. 

Progesteron je tvořen z cholesterolu ve žlutém tělísku vaječníků a v nadledvinách. Progesteron je 

nejznámějším ze skupiny progestinů, jejichž hladiny se zvyšují těsně před ovulací a vrcholu dosahují 5–

7 dní před ovulací. Úkolem progesteronu je příprava děložní sliznice na otěhotnění a udržení 

těhotenství. Navozuje sekreční fázi menstruačního cyklu, podporuje růst děložní sliznice po ovulaci. Je 

http://www.galenus.cz/clanky/zdravi/rozmnozovani-menstruace
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zodpovědný za přestavbu svalů, cévního zásobení a zachování sekreční fáze dělohy pro zahnízdění 

vajíčka. Progesteron tlumí uvolňování luteinizačního hormonu v luteální fázi. Jeho podání ve folikulární 

fázi potlačí ovulaci, což je společně s dalšími efekty základem antikoncepčních pilulek. 

Hormonální řízení menstruačního cyklu 
Protože cílem hormonální jógy je harmonizace hormonálních hladin lidského těla, je vhodné těmto 

procesům dobře porozumět. Tato podkapitola proto podrobněji nastiňuje hormonální procesy v 

průběhu menstruačního cyklu. 

 

Hormonální řízení menstruačního cyklu – schematické znázornění  

Na konci luteální a začátkem folikulární fáze je hladina luteinizačního hormonu (LH) relativně nízká 

a dochází k pozvolnému zvyšování hladiny folikulostimulačního hormonu (FSH). Vlivem 

folikulostimulačního hormonu dochází ve vaječnících ke zrání folikulů, z nichž jeden dominantní začíná 

produkovat estrogeny (E). Jeho sekrece je nejvyšší a nejdůležitější během prvního týdnu folikulární fáze 
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menstruačního cyklu. Ke konci folikulární fáze stoupá hladina folikulostimulačního hormonu 

i luteinizačního hormonu. Vrcholící hladina folikulostimulačního hormonu indikuje první zrací dělení 

vaječné buňky a sekreci estrogenů a progesteronu ve vaječnících aktivací enzymu aromatázy a p450 

enzymů a působí negativní zpětnou vazbou na sekreci gonadoliberinu (GnRH). 

Prudký vzrůst estrogenů ve folikulu má za následek zvýšení sekrece luteinizačního hormonu z předního 

laloku hypofýzy, tvoří se více androgenů a tím více estrogenů. Luteinizační hormon je potřebný pro 

růst předovulačních folikulů i pro ovulaci dominantního folikulu a následnou luteinizaci, tedy pro 

přeměnu zralého folikulu ve vaječníku ve žluté tělísko po ovulaci. Asi 10 hodin poté, co hladina 

luteinizačního hormonu dosáhne svého vrcholu, dominantní folikul praská a dochází k uvolnění vajíčka 

a ovulaci. Pokud nedojde k tomuto náhlému vzestupu luteinizačního hormonu, k ovulaci nedojde a tím 

nemůže dojít k otěhotnění. 

Na začátku luteální fáze dochází vlivem luteinizačního hormonu, folikulostimulačního hormonu 

a estrogenů k proměně folikulu ve žluté tělísko, které produkuje progesteron a menší množství 

estrogenů. Estrogeny a progesteron tlumí sekreci folikulostimulačního a luteinizačního hormonu 

(částečně nepřímo inhibicí gonadoliberinu), jejichž koncentrace v plazmě klesá. Skrze tuto negativní 

zpětnou vazbu, kdy dochází i k poklesu hladin estrogenů a progesteronu se dostavuje menstruační 

krvácení. Současně s tím dochází opět k pozvolnému zvyšování folikulostimulačního hormonu. 

Menstruační cyklus začíná menstruací na začátku folikulární fáze. Folikulární fáze končí ovulací, která 

přechází do luteální fáze. 

Zvýšení hladiny folikulostimulačního hormonu stimuluje folikulární sekreci estradiolu. Na buňkách 

granulózy (podpůrné buňky tvořící obal nezralého vajíčka) se zvyšuje exprese receptorů pro 

aromatázu, která konvertuje androgeny na estrogeny. Folikulostimulační hormon současně vyvolává 

expresi receptorů folikulostimulačního hormonu na folikulech. Tím se účinek folikulostimulačního 

hormonu posiluje a folikuly produkují více extradiolu. Vrchol hladiny estradiolu nastává v 10.–13. den 

menstruačního cyklu před ovulací. 

Zvýšení hladiny estradiolu nejprve způsobuje negativní zpětnou vazbu na přední lalok hypofýzy, tudíž 

dochází k útlumu sekrece folikulostimulačního a luteinizačního hormonu. Jejich hladina klesá v 11.–13. 

dni menstruačního cyklu. Hladina estradiolu vrcholí a zpětná vazba se mění na pozitivní, v důsledku 

čehož dochází k předovulačnímu vyplavení luteinizačního a v menší míře i folikulostimulačního 

hormonu. 

Vyplavení luteinizačního hormonu odstartuje proces ovulace oocytu (uvolnění vajíčka) a luteinizace, 

přeměnu folikulu (zbylých buněk granulózy, téky neboli obalu a zbylé pojivové tkáně) na žluté tělísko. 

Po luteinizaci začínají buňky granulózy produkovat progesteron místo androgenů, zvyšuje se v nich 

exprese receptorů luteinizačního hormonu a klesá afinita k estrogenům a folikulostimulačnímu 

hormonu. Sekrece progesteronu vrcholí mezi 5.–7. dnem po ovulaci. 

Progesteron a estrogeny jsou produkovány žlutým tělískem a jejich sekrece se zvyšuje až do doby, kdy 

žluté tělísko začíná degenerovat během luteální fáze. Progesteron produkcí výrazně převyšuje 

estrogeny a dosahuje svého vrcholu. Hladina estrogenů klesá, žluté tělísko se mění na bílé tělísko. 

Produkce progestronu a estrogenů se ztrácí a hormonální hladiny opět klesají. 
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Pokles hormonální hladiny progesteronu a estrogenů již nezpůsobují negativní zpětnou vazbu na 

úrovni hypofýzy. Sekrece folikulostimulačního hormonu přestane být inhibována a opět se začíná 

zvyšovat, což vyústí opět v menstruaci. 

Pokud nedojde k oplození vajíčka a jeho zahnízdění, 22. den dochází vlivem progesteronu a estrogenů 

k útlumu sekrece gonadoliberinu, žluté tělísko se přeměňuje a přestává produkovat hormony. Tento 

prudký pokles má pak za následek stažení cév v děloze, dochází ke kontrakcím spirálních artérií, děložní 

sliznice se začne odlučovat a nastává menstruační krvácení. Není-li vajíčko oplodněno, zaniká a zbytky 

Graafova folikulu se mění ze žlutého na bílé tělísko. 

 

Obr. 2 Hormonální činnost v průběhu menstruačního cyklu (Wikipedie, 2017)  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Menstrua%C4%8Dn%C3%AD_cyklus
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Pohlavní zralost 
Pohlavní zralost je stav, kdy je žena schopna rozmnožování. V okamžiku pohlavní zralosti dochází 

v hypotalamu k sekreci gonadorelinu, který stimuluje produkci folikulostimulačního a luteinizačního 

hormonu v hypofýze. Sekrece gonadorelinu probíhá v pulsech, což je jednou z podmínek pro normální 

menstruační cyklus. Průměrná frekvence sekrece gonadorelinu je jednou za 90 minut během časné 

folikulární fáze, tato se zvyšuje až na 60–70 minut v pozdní folikulární fázi. Během luteální fáze se 

frekvence snižuje na 4–5 hodin, ale zvyšuje se hladina, množství produkovaného hormonu. 

Prostřednictvím jeho působení dochází k pulznímu uvolňování folikulostimulačního a luteinizačního 

hormonu z adenohypofýzy. Porucha tohoto rytmu ve formě zrychlení nebo kontinuálního výdeje má 

za následek snížení sekrece folikulostimulačního a luteinizačního hormonu a následnou neplodnost. 

Folikulostimulačního a luteinizační hormon následně regulují sekreci estrogenů a progesteronu. 

Sekrece folikulostimulačního a luteinizačního hormonu je ovlivňována také psychickými vlivy 

a stresem. Tyto faktory snižují jak jejich produkci, tak produkci pohlavních hormonů ve vaječnících. 

Hormony vaječníků pak nepřímo ovlivňují produkci gonadorelinu. 

Klimakterium neboli menopauza 
Menopauza je období, kdy ženy přestávají menstruovat. Jde o přirozený stav, kdy dochází k útlumu 

funkce vaječníků, snižuje se produkce hormonů, estrogenu a progesteronu. Zastavuje se menstruační 

cyklus a nastává období neplodnosti. Tento stav začíná u žen ve věku 45 až 55 let, oběma směry se však 

mohou objevovat výrazné odchylky. Z lékařského hlediska jde o stav absence menstruace po dobu 

delší než jeden rok. Menopauze bezprostředně předchází perimenopauza, která je charakterizována 

nepravidelným menstruačním krvácením. Perimenopauza postihuje ženy v průměru o 4 roky dříve, než 

se krvácení zcela vytratí. Menopauzu může doprovázet řada potíží. U fyzicky aktivních žen s pozitivním 

přístupem k životu a pozitivním myšlením, které pečují o své tělesné i duševní zdraví, se tyto projevy 

nemusí rozvinout, nebo se mohou vyskytovat jen s mírnější intenzitou. 
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Vybrané poruchy endokrinní a 

rozmnožovací soustavy 
Madanmohan ve své rešeršní studii (2008) uvádí, že vliv jógy na tělesné a duševní zdraví byl prokázán 

již v mnoha výzkumech. Hormonální jóga je však pojem relativně mladý a vychází ze základů, které ve 

své Hormonální jógové terapii sestavila Dinah Rodriduezová. Rodriguezová svou sestavu systematicky 

cizeluje a stejně tak rozšiřuje možnosti jejího působení. Ve svých knihách (2014, 2015) uvádí jednotlivé 

případy, kdy ženám její terapie pomohla. Tyto případové studie však bohužel nemají vědecky 

podložené zázemí. Tato kapitola přesto vychází z poznatků Rodriguezové jako jediného dostupného 

zdroje a představuje stručný popis vybraných obtíží a poruch endokrinního a rozmnožovacího 

systému, které lze dle Rodriguezové hormonální jógou ovlivňovat. V budoucnu by bylo velmi přínosné, 

kdyby se výzkum v oblasti vlivu jógy na lidské zdraví zabýval i těmito tématy, aby bylo možno 

proklamované účinky potvrdit nebo vyvrátit. 

Onemocnění štítné žlázy 
OOnemocnění štítné žlázy patří mezi nejčastější endokrinní choroby. Řada endokrinních orgánů může 

být cílem ataku autoimunity. Štítná žláza je jedním z nejčastějších cílů autoimunitního poškození, které 

se může projevovat lokálním nálezem na krku, strumou (zvětšení štítné žlázy), citlivostí nebo 

bolestivostí na krku. Může dojít až rozvoji zvýšené (hypertyreóza) nebo snížené (hypotyreóza) funkce 

štítné žlázy. 

Hypertyreóza je onemocnění charakterizované zvýšenou funkcí štítné žlázy, která produkuje větší 

množství tyreoidálních hormonů a současně dochází ke zvýšené reakci periferních tkání na tyto 

hormony. Nadbytek hormonů může být provázen určitými typickými projevy. Obvyklým příznakem je 

struma, která však chybí asi u 10 % postižených žen. Dalším důsledkem zvýšeného množství hormonů 

je zvýšený metabolismus, který se projevuje na řadě dalších orgánů. Kůže je opocená a teplá, řídnou 

vlasy, štěpí se nehty, mohou být rýhované. Častá je zvýšená únavnost, dochází k úbytku svalové hmoty, 

ale i celkové hmotnosti, někdy doprovázeným zvýšenou chutí k jídlu a průjmy. Přítomny mohu být 

i nervové a psychické příznaky, jemný třes prstů, nespavost, nervozita, podrážděnost, neklid 

a úzkostné stavy. Při vyšší hladině tyroxinu hrozí neschopnost udržení gravidity. 

Příčinou hypotyreózy, onemocnění charakterizované sníženou funkcí štítné žlázy, může být zánět štítné 

žlázy, stavy po operaci štítné žlázy, po léčbě radiojódem, při dlouhodobém nedostatku jódu nebo po 

ozařování krku. K nejčastějším projevům a obtížím se řadí únava, snížená výkonnost, spavost, 

zimomřivost, zapomínání a sklon k depresím. Dalšími projevy jsou bolesti svalů a kloubů, suchá 

a olupující se kůže, otoky dolních končetin, obličeje a kolem očí. Objevuje se sklon k nadváze 

způsobený otoky a sníženým metabolismem, úporná zácpa. U žen může hypotyreóza vést ke sterilitě, 

k poruchám reprodukce a menstruačního cyklu, jako jsou nepravidelnost menstruačního cyklu, 

nepravidelná ovulace, oligo až amenorea a dysfunkce vaječníků. Hypotyreóza může zvyšovat riziko 

aterosklerózy nebo stoupání hladiny cholesterolu v krvi. 
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Zde považujeme za důležité zmínit, že Monika Schostaková ve své knize Hormonální jóga, která pouze 

osvětluje koncept Dinah Rodruguezové, uvádí, že při hypertyreóze je třeba cvičení hormonální jógy 

vhodně přizpůsobovat, doporučuje redukci dýchacích technik, především bhastriky. 

Obtíže období menopauzy 
Přirozeným projevem menopauzy je nepravidelná menstruace a její ztráta. U některých žen může 

k nástupu menopauzy dojít dříve než před 40. rokem. Příčiny mohou být genetické, ale proces může 

iniciovat i stres nebo jiné podněty. Menopauza může být ale doprovázena různými obtížemi, které ženy 

pociťují jako nepříjemné a obtěžující. Mezi ně lze zařadit návaly horka a nadměrné pocení, nespavost, 

psychickou a emoční nestabilitu. Může docházet k nárůstu hmotnosti, nevolnostem a zácpě. Objevují 

se bolesti hlavy, zad a kloubů, zhoršuje se prokrvování končetin, končetiny natékají a mravenčí. Mohou 

více padat vlasy, snižuje jejich pevnost. Dochází k vysušování vaginální sliznice, snižuje se libido. Zvyšuje 

se riziko výskytu srdečních onemocnění a osteoporózy. Tyto projevy jsou vysoce individuální a souvisí 

s komplexními změnami probíhajícími nejen v rozmnožovacím a endokrinním systému, ale 

i v ostatních tělesných soustavách, ale také s duševním a psychickým stavem ženy a dalšími faktory. 

Často je obtížné stanovit jejich příčinu. 

Nepravidelnosti a poruchy menstruace 
Nepravidelná menstruace se jako přirozený projev menopauzy dostavuje v době, kdy dochází 

k fyziologickému útlumu sekrece pohlavních hormonů. Pokud k nepravidelné menstruaci nebo její 

úplné ztrátě dochází v období před 40 rokem, nejedná se o proces přirozený. Jedná se o sekundární 

amenoreu. V důsledku nedostatku estrogenu dochází k menstruačním nepravidelnostem v oblasti 

frekvence a délky periody. Nedostatek progesteronu se projevuje abnormálním menstruačním 

krvácením. Pokud je v těle nedostatek obou těchto hormonů, nebo je jejich sekrece nepravidelná, 

nedochází k ovulaci. Menstruační nepravidelnosti mohou vznikat v důsledku patologické funkce 

vaječníků, ale i žláz nadřazených, žláz hypotalamo-hypofyzárního systému. Dalšími důvody mohou být 

anorexie nebo abnormální fyzická zátěž. 

Další poruchou je primární dysmenorea, což je je bolestivá menstruace, která často postihuje mladé 

ženy ve věku 15–19 let. Dysmenorea může být provázena bolestí hlavy, nevolností, únavou či bolestí 

zad. Oligomenorea je nepravidelná menstruace, jejíž perioda je delší 35 dní a ke krvácení dochází 

pouze 4x až 9x ročně. Příčiny jsou různé, hyperfunkce štítné žlázy, hormonální změny související 

s nastupující menopauzou, syndrom polycystických vaječníků nebo poruchy příjmu potravy jako jsou 

anorexie či bulimie. Menorhagia je silné abnormální krvácení, které může být způsobeno anovulací, 

menopauzou nebo rakovinou. 

Do skupiny poruch menstruačního cyklu lze zařadit premenstruační syndrom, který se projevuje řadou 

fyzických, psychických a emočních symptomů, jež se objevují 3 až 14 dní před menstruačním 

krvácením. K těmto projevům se řadí tuhost a bolest ňader, únava, úzkost, náladovost, deprese, 

nevolnost, bolesti hlavy, pokles libida, nárůst hmotnosti, nespavost a další. Příčina syndromu je 

neznámá, může být způsoben změnami hormonálních hladin před periodou. 
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Syndrom polycystických vaječníků 
Syndrom polycystických vaječníků je způsoben zvýšenou hladinou testosteronu, estrogenu 

a luteinizačního hormonu a sníženou sekrecí folikulostimulačního hormonu. Folikuly dozrávající uvnitř 

vaječníků stoupají u zdravých žen k povrchu vaječníku, kde prasknou a uvolní vajíčko. V případě, že se 

folikuly z vaječníku neuvolní, rostou pod povrchem vaječníku a jsou vytvářeny stále znovu. Tak 

postupně vzniká cysta, nebo i více cyst, vaječníky se mohou zvětšit. Roste i pouzdro vaječníku, dochází 

k zastavení ovulace, nepřítomnosti menstruace a k neplodnosti. Hlavní příčina syndromu je neznámá. 

Neplodnost 
Neplodnost je neschopnost počít dítě po pravidelném nechráněném pohlavním styku po dobu delší 

než 1 rok. Mezi faktory, které hrají roli v neplodnosti žen, řadíme stavy bez ovulace, problémy se 

sekrecí hlenu v genitálním traktu, problémy na úrovni vejcovodů či abnormality na děloze. Vedle 

patofyziologických faktorů hraje velkou roli životní styl, stres a další jevy. Léčba neplodnosti je 

komplikovaná, neboť její příčina může být kdekoliv na úrovní celého organismu. 
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Praktická část 
Pojem hormonální jóga z dnešního pohledu zahrnuje jógové techniky, pozice nebo sestavy, jejichž 

cílem je harmonizovat hormonální hladinu v těle. Tradiční i moderní jógové směry zahrnují celou řadu 

pozic a technik, které cílí na endokrinní a pohlavní žlázy nebo orgány a cílem praktické části tohoto 

materiálu je sestavení zásobníku těchto ásan, cviků, dechových, relaxačních a meditačních jógových 

technik. Na rozdíl od certifikovaného systému Hormonální jógové terapie zásobník nenabízí jednu 

ucelenou neměnnou sestavu, ale představuje pozice, cviky a techniky, které lze zařazovat do lekcí 

jiných jógových směrů. Zásobník lze využít i k vytvoření samostatných lekcí. Cviky zásobníku je možné 

se znalostí problematiky a s využitím zkušeností různě modifikovat. Znalosti z oblasti anatomie 

a fyziologie lidského těla a orgánových soustav, na které cvičení cílí a znalost zdravotních problémů, na 

které působí, jsou důležité jak při cvičení, tak při tvorbě lekcí a modifikaci cviků. Při vedení lekcí je 

potřebný individuální přístup a znalost anamnézy klientů, aby se vyloučilo zhoršení obtíží nebo vyvolání 

jiných zdravotních problémů. 

Protože hormonální řízení organismu je složitě propojený systém, je třeba mít při cvičení na paměti, že 

je žádoucí harmonizovat endokrinní systém jako celek, ne cílit pouze na jedinou žlázu. Proto je vhodné, 

aby byly v sestavě rovnoměrně zastoupeny pozice ze všech oddílů zásobníku. Součástí specializované 

hormonální jógové praxe by měly být také vybrané dechové, relaxační a koncentrační techniky a práce 

s „tělesnými zámky“ (bandhy). Relaxaci je možné zařazovat jak v průběhu cvičení, tak na konci lekce. 

Obohacením lekcí je zařazení meditace. 

Cvičení hormonální jógy má z hlediska metodiky obecný základ, kterým se řídí i jiné cvičební programy. 

Jedním za základních principů je koordinace pohybu s dechem. Dech je nadřazen pohybu, jak rychle 

dýcháme, tak rychlý bude pohyb. Pomalý a hluboký dech umožňuje dokonalé provedení pozice. Čím 

jsme pokročilejší, tím rychleji je možno cviky provádět. Účinnost cvičení závisí také na správné technice 

provedení pozic, na schopnosti koncentrace, vytrvalosti a pravidelnosti cvičení. Samostatná lekce 

hormonální jógy by, včetně úvodního zahřátí a závěrečné relaxace, měla trvat do 60 minut. Prvky 

hormonální jógy, případně ucelený, sestavený program lze, ve shodě s principy jiných jógových 

systémů, cvičit denně. Měli bychom ale vždy mít na paměti, že čím větší je problém nebo nerovnováha 

v těle, tím pomaleji a jemnější technikou bychom měli působit. 
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Dechové techniky 
Dýchání je základním principem, který je při praktikování hormonální jógy nutné dodržovat. Dechových 

technik je v józe celá řada, některé označujeme jako krije (očistné), jiné jako pránajáma (usměrňovací 

či kontrolní). V tradičním pojetí jógy se dechové techniky kombinují s pozicemi v sedu a lehu. Dechové 

techniky se mohou provádět samostatně jako techniky relaxační nebo jsou dnes zařazovány do 

vybraných pozic se záměrem zvýšit efekt dané pozice. Provádění dechových technik v dynamickém 

pohybu je vhodné až u pokročilých a zkušených jedinců, kteří mají osvojenu jak dechovou techniku 

v klidu, tak správné provedení příslušného pohybu. Moderní jógové směry pránajámické techniky 

mnohdy vůbec nepoužívají. Pokud jsou používány, často jsou modifikovány a jejich provedení 

neodpovídá technikám původním. 

Pránajáma je umění kontroly dechu, které pracuje s nádechem, výdechem a zádržemi dechu po 

nádechu a výdechu. Zahrnuje také dýchání jednou nebo oběma nosními dírkami. Přestože jsou zádrže 

dechu nedílnou částí dýchacích technik, je třeba mít na paměti, že jsou kontraindikovány lidem se 

srdečními, cévními a psychickými nemocemi. Pránajámické dechové techniky lze dělit na aktivizující, 

zklidňující a harmonizační. Rytmické, hluboké a pomalé dýchání vede ke zklidnění a stabilizaci mysli, 

vytváří správné dechové stereotypy a vhodné dechové vzorce. 

Plný jógový dech 

Výchozí pozice 

Leh, paže podél těla, dlaně otočené vzhůru. 

Provedení 

V lehu uvolníme celé tělo. Nejdříve rozdělíme dechový cyklus na 3 části (břišní, horní hrudní a spodní 

hrudní dech). Pro břišní dech položíme dlaně na podbřišek a sledujeme rozpínací a smršťovací pohyby 

v této oblasti. U spodního hrudního dechu položíme dlaně ze stran na hrudní koš, prsty ve směru 

průběhu žeber, palce směřují směrem opačným. Vnímáme rozpínací a smršťovací pohyby v této 

oblasti. U horního hrudního dechu položíme zkřížené paže na hrudník, palce se dotýkají spodní hrany 

klíčních kostí, ukazováky kopírují jejich průběh směrem k ramenům. Vnímáme rozpínací a smršťovací 

pohyby. Následně provádíme plný jógový dech, kdy spojíme všechny tři výše zmíněné části dechu 

v jeden celek. Paže položíme podél těla, dlaně otočené vzhůru. Dýcháme plynule a vnímáme průběh 

dechových pohybů postupně ve všech třech oblastech. Poté dýcháme přirozeným dechem. 

Poznámky 

V jógové praxi je plný jógový dech nejpoužívanější technikou. Přirozený dech může být odlišný od 

plného jógového dechu, některá fáze může chybět nebo být upozaděna. U přirozeného dechu do 

dechového cyklu vědomě nezasahujeme. 

Účinky 

Technika má hluboce zklidňující účinky, upevňuje zdravý a správný dechový stereotyp. Stimuluje, 

prohlubuje a zjemňuje tělesné sebeuvědomění, zvyšuje maximální kapacitu plic. 
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Bastrika pránajáma (kovářské měchy) 

Výchozí pozice 

Turecký sed, dlaně na kolenou. 

Provedení 

Turecký sed s pocitem dlouhé páteře. Obě fáze dechu (nádech i výdech) jsou stejně hluboké, pozornost 

soustředíme na břišní dech. Dlaň jedné ruky položíme na podbřišek, druhá ruka spočívá volně na koleni, 

svaly břišní stěny jsou relaxované. Po relaxovaném výdechu nastává aktivní nádech a aktivní výdech. 

Rychlost a hloubka dechu je individuální. Mezi fázemi může nastat spontánně dechová prodleva. 

Dechový cyklus vždy opakujeme maximálně 10×, poté je nutná pauza. 

Nácvik aktivního nádechu: nádech vedeme do dlaně na břiše tak, aby se břišní stěna maximálně 

vyklenula, pohyb se projeví jako nafouknutí. Po maximálním nádechu relaxovaně vydechneme. 

Nácvik aktivního výdechu (kapalabáti): s výdechem provedeme silnou kontrakci břišní stěny, pupík 

aktivně vtahujeme směrem dovnitř k páteři. Po maximálním výdechu se relaxovaně nadechneme. 

Poznámky 

Aktivní nádech a aktivní výdech mohou zpočátku vyvolávat nevolnost a závratě. Tyto pocity můžeme 

regulovat rychlostí a hloubkou dechů. V kapalabáti se snažíme provádět kontrakce břišní stěny v co 

nejhlubších a nejnižších partiích břicha. Jde o pokročilou dechovou techniku, jejíž nácvik je vhodné 

provádět za dohledu zkušeného lektora jógy. Ve vybraných pozicích je možné ji provádět místo 

přirozeného dechu a tím zvýšit účinek pozice. 

Účinky 

Bastrika je aktivizující dechová technika. Zvyšuje srdeční puls i krevní tlak. Stimuluje metabolismus 

a termoregulaci, masíruje břišní orgány (žlázy uložené v břišní dutině) a upravuje činnost trávicího 

systému. Je kontraindikována lidem s vysokým krevním tlakem, srdečními onemocněními, kýlou, 

žaludečními vředy, epilepsií, progresivní myopií nebo odchlípnutou sítnicí, glaukomem, astmatem, 

chronickou bronchitidou, po mrtvici a v době těhotenství. 

Udžájí pránajáma (vítězný dech) 

Výchozí pozice 

Turecký sed, dlaně na kolenou. 

Provedení 

Turecký sed s pocitem dlouhé páteře. Obě fáze dechu (nádech i výdech) jsou stejně hluboké, pozornost 

soustředíme na oblast krku. Provedeme jemnou „kontrakci hrdla“ (sevření hlasivkové štěrbiny), což se 

při nádechu i výdechu projeví chrápavým zvukem. Snížíme tak průtok vzduchu, dýchání se stává 

obtížnější, dochází k aktivnímu zapojení dýchacích svalů trupu. Dlaně můžeme položit ze stran 

hrudního koše, prsty kopírují průběh žeber, palce směřují opačným směrem. Sledujeme rozpínací 

a smršťovací pohyby v této části. 

Poznámky 

Zvýšený průtok vzduchu hrdlem může způsobovat vyprahlost a nutkavou potřebu pít. Pití je však 

nežádoucí, neboť tato technika hrdlo zahřívá a tekutina by jej ochladila. Při těsném sevření hrdla 
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můžeme vnímat nedostatek vzduchu a pocit paniky z udušení. Takovýto stres je nežádoucí, nikdy proto 

nedýcháme touto technikou při pocitu dechového nepohodlí. Kontrakci hrdla se snažíme provádět co 

nejsilněji. Dáváme pozor, aby nedošlo k rozezvučení hlasivek a nevznikal zvuk vibrujících hlasivek. Ve 

vybraných pozicích je možné ji provádět místo přirozeného dechu a tím zvýšit účinek pozice. 

Účinky 

Udžájí je dechová technika, která aktivuje a zahřívá oblast hrdla (štítnou žlázu), má také zklidňující 

účinek. Pomáhá lidem s nespavostí, uvolňuje mentální napětí a zpomaluje srdeční tep. 

Nádí šódhana pránajáma (střídavý dech) 

Výchozí pozice 

Turecký sed, dlaně na kolenou. 

Provedení 

Turecký sed s pocitem dlouhé páteře. Dýcháme přirozeným dechem, střídavě vždy jednou nosní 

dírkou. Pravá ruka je založena do Nasagra mudry, levá ruka ve Džňána mudře. Střídavě dýcháme 

jednou nosní dírkou (pravou/levou). Po výdechu oběma nosními dírkami uzavřeme při jednostranném 

dýchání palcem pravé ruky pravou nosní dírku a dýcháme pouze levou. Sledujeme průchodnost nosní 

dírky a dechové pohyby. Levou nosní dírku pak uzavíráme prsteníčkem pravé ruky. Při střídavém 

dýchání (Nádí šódhana) uzavřeme palcem pravé ruky pravou nosní dírku a nadechneme levou. Po 

nádechu levou dírku uzavřeme a vydechneme pravou, kterou se opět nadechneme. Poté ji uzavřeme 

a vydechneme uvolněnou levou nosní dírkou. Po ukončení jednostranného nebo střídavého dechu 

setrváme ve výchozí poloze a dýcháme přirozeně oběma nosními dírkami. 

Poznámky 

Dýchání pravou nosní dírkou označujeme také jako Súrjabédhana pránajáma. Stimuluje sympatický 

nervový systém, který aktivuje a mobilizuje organismus. Dýchání levou nosní dírkou označujeme jako 

Čandrabédhana pránajáma. Stimuluje parasympatický nervový systém, který zajišťuje zklidnění 

organismu. 

Účinky 

Tato dechová technika vyrovnává průchodnost obou nosních dírek a uvolňuje dýchací cesty. 

Harmonizuje sympatický a parasympatický nervový systém. 
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Sestavy pro úvodní zahřátí 
Khatu pranám (Pozdrav Khatu) 

Výchozí pozice 

Klek sedmo s pocitem dlouhé páteře, ruce na stehnech. 

Provedení 

(1) Vzpažíme, dlaně jsou spojené a pohled směřuje vzhůru. (2) Otočíme dlaně vpřed a provedeme 

předklon, čelo se dotýká podložky, pohyb vychází z kyčlí. (3) Tlakem dlaní do země suneme trup vpřed. 

Kolena, horní část hrudníku a brada nebo čelo jsou na podložce, pánev mírně nad podložkou. (4) 

Spustíme pánev na podložku, napneme kolena i chodidla. Odtlačením dlaní od podložky provedeme 

záklon horní část trupu a hlavy. (5) Přejdeme do vzporu stojmo, kolena jsou napnutá, hlava volně mezi 

pažemi. (6) Pravou nohou vykročíme mezi dlaně, levé koleno opřeme o podložku, pohled směřuje 

vpřed. (7) Vzpažíme, pohled směřuje vzhůru, pánev protlačujeme vpřed. (8) Dlaně opřeme o podložku, 

uvolníme hlavu. (9) Levou nohou přinožíme k pravé, trup je v hlubokém předklonu. (10) Provedeme 

vzpřímení trupu, paže přechází do vzpažení, pohled směřuje vzhůru. Sestava pokračuje v opačném 

sledu, jen v pozicích 8, 7 a 6 zůstává vpředu levé chodidlo. 

Poznámky 

Provádíme sudý počet kol (2,4 a 6), při nichž střídáme zahajovací nohu. Sestavu je možné cvičit 2× 

denně (ráno a večer). Po celou dobu dýcháme přirozeným dechem: 1 – nádech, 2 – výdech, 3 a 4 – 

nádech, 5 – výdech, 6 a 7 – nádech, 8 a 9 – výdech, 10 – nádech. Zpět: 10 – nádech, 9 – výdech, 8 a 7 – 

nádech, 6 a 5 – výdech, 4 – nádech, 3 a 2 – výdech, 1 – nádech, výchozí pozice – výdech. Pokročilá 

varianta dýchání: v pozicích 4, 7 a 9 zadržujeme dech ve směru do stoje. Při návratu zadržujeme dech 

v pozicích 7, 5 a 2. 

Účinky 

Sestava zahřívá, protahuje a uvolňuje svaly, šlachy a klouby celého těla. Předklonové pozice prokrvují 

hlavu, proto se jim připisuje i účinek zlepšení zraku, vliv na hypotalamus a hypofýzu. Celkově sestava 

zlepšuje pohyblivost páteře, reguluje a harmonizuje nervový i endokrinní systém. 

Súrja namaskár (Pozdrav slunci) 

Výchozí pozice 

Stoj spojný, dlaně v pozici modlitby, temeno hlavy je taženo směrem vzhůru. 

Provedení 

(1) Vzpažíme, dlaně otočíme vpřed, pohled směřuje vzhůru. (2) Provedeme hluboký předklon, dlaně či 

prsty položíme na podložku. (3) Levou nohou odkročíme vzad, koleno položíme na podložku, pravou 

nohu krčíme a přecházíme do dřepu, pohled směřuje vzhůru. (4) Přecházíme do vzporu stojmo, 

napnutá kolena, pohled směřuje k pupíku, chodila na podložce. (5) Přejdeme do lehu na břiše, brada, 

hrudník, kolena a prsty na nohách jsou na podložce, pánev nad zemí („úzký jógový klik“). (6) Aktivací 

zádových svalů zvedneme hlavu a s pocitem dlouhé páteře zvedneme i vrchní část trupu do vzporu 

ležmo prohnutě. (7) Přejdeme do vzporu stojmo. (8) Vykročíme levou novou vpřed a sestava pokračuje 

v opačném sledu 3,2 a 1. 
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Poznámky 

Provádíme sudý počet opakování (2 až 12), při nichž střídáme zahajovací nohu. Po celou dobu dýcháme 

přirozeně v souladu s pohybem: 1 – nádech, 2 – výdech, 3 – nádech, 4 a 5 – výdech (nebo 5 – zádrž), 

6 – nádech, 7 – výdech, 3 – nádech, 2 – výdech, 1 – nádech, výchozí pozice – výdech. V pokročilých 

variantách zařazujeme zádrže dechu. 

Účinky 

Sestava stimuluje krevní oběh, zvyšuje úroveň tělesné kondice a vitální kapacitu plic. Rozvíjí 

koordinační schopnosti a harmonizuje nervový a endokrinní systém. 
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Jógové pozice – Ásany 
Každá jógová pozice (ásana) by měla být stabilní a pohodlná. Dynamické provádění přechodů mezi 

pozicemi by mělo být technicky správné podle zásad zdravého a bezpečného pohybu. Pozice 

neprovádíme tak, aby zasahovaly za hranici bolesti. Snažíme se o správné technické provedení, které 

však závisí na individuálním rozsahu pohybu. Koncentrace, pozornost a dech jsou důležitou součástí 

cvičení. Cvičení se provádí vždy ve spojení s dechem, v některých ásanách zařazujeme speciální 

techniky, mudry a bandhy. Při tvorbě vlastních sestav dle zásobníku dbáme na logickou posloupnost 

pozic. Protože každá sestava končí relaxací, je vhodné začít pozicemi ve stoje, přejít do sedu a končit 

pozicemi vleže. Cviky zásobníku cílí na vybrané orgány a žlázy, jmenovitě vaječníky, nadledvinky, 

štítnou žlázu a hypofýzu. Pro jednoduchou orientaci jsou cviky v zásobníku děleny podle výchozí 

pozice. Zásobník zahrnuje pozice statické a dynamické, předklonové, záklonové a rotační. 

Před vlastním zásobníkem jógových pozic zařazujeme podkapitoly mudry a bandhy. Jedná se 

o techniky, které s ásanami úzce souvisí a které mohou být v pozicích prováděny. 

Mudry 
Mudra znamená v překladu gesto, jenž má přesah do emoční a duchovní roviny. Mudry jsou pozice 

buďto celého těla nebo jen ruky, které se užívají pro usměrňování toku vitální energie (prány) skrze 

energetické kanály (nádí) v našem těle. Jde o pokročilé jógové techniky. Výchozí polohou pro nácvik 

všech muder je turecký sed nebo klek sedmo. 

1. Nasikagra drishti mudra se provádí upřením pohledu na špičku nosu. Zlepšuje schopnost 

koncentrace.  

 

Nasikagra drishti mudra  
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2. Khechari mudra se provádí ohnutím jazyka vzad a jeho opřením o nejzadnější část patra s pocitem, 

že chceme špičkou jazyka dosáhnout až k nosním dutinám. Stimuluje a masíruje tlakové body na 

měkkém patře a žlázy uložené v ústech. Khechari mudra má vliv na stimulaci funkce endokrinních žláz, 

zejména na hypofýzu a hypotalamus.  

 

Khechari mudra  

3. Akashi mudra se provádí záklonem hlavy a pohledem vzhůru s hlubokým nádechem. Následuje zádrž 

dechu dlouhá tak, abychom ji pociťovali jako příjemnou. S výdechem vracíme hlavu do přirozené 

polohy. Systém HJT provádí pohyb v obráceném rytmu (záklon je s výdechem, po výdechu následuje 

zádrž). Tato mudra aktivuje štítnou žlázu.  

 

Akashi mudra  
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4. Nasagra mudra (také Pránajáma mudra) je pozice pravé ruky, při níž ukazováček s prostředníčkem 

spočívají mezi obočím. Tento bod symbolicky přísluší hypofýze a hypotalamu. Palec leží na vrcholku 

pravé nosní dírky a prsteníček na vrcholku levé nosní dírky. Malíček je volně vedle prsteníčku. Takto 

uložené prsty kontrolují alternující dýchání střídavým uzavíráním nosních dírek.  

 

Nasagra mudra  

5. Džňána mudra se provádí spojením ukazováčku a palce příslušné ruky, kdy ukazováček opřeme 

u kořene palce. Zbylé tři prsty jemně protažené směrem od těla, hřbety rukou na kolenou. Tato mudra 

se často používá při meditaci, má zklidňující účinky, napomáhá zaměření pozornosti.  

 

Džňána mudra  
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6. Adhi mudra je pozice ruky, kdy je vložen palec do dlaně a přikryt ostatními prsty do jemně sevřené 

pěsti. Tato mudra napomáhá intenzivněji dýchat do horních laloků plic a má zklidňující účinek. 

  

Adhi mudra  

Bandhy 
Bandha znamená zámek, jedná se o určité svalové kontrakce, jejichž smyslem je uzavřít, koncentrovat 

tok životní energie (prány) do určité oblasti. 

1. Džalandhara bandha (hrdelní zámek) se provádí předklonem hlavy a tlakem brady proti hrudníku po 

zádrži dechu po nádechu. Tato bandha stimuluje štítnou žlázu. Současně dochází ke stahování 

koronárních cév, čímž je zabráněno ztrátě vědomí při zádrži dechu.  

 

Džalandhara bandha (hrdelní zámek)  
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2. Mula bandha (kontrakce perinea) se provádí kontrakcí svalů pánevního dna a jejich „vtažením“ 

vzhůru. Mula bandha stimuluje nervovou síť pánevního dna, tonizuje svaly urogenitálního traktu 

a konečníku. Podle Swamiho Satyananda Saraswatiho by neměla být praktikována v době menstruace.  

 

Mula bandha (kontrakce perinea)  

3. Udjána bandha (břišní zámek) se provádí po úplném výdechu. Následuje falešný nádech, tedy vtažení 

břicha směrem k páteři a vzhůru, hrudník se rozšíří do všech směrů. Udjána bandha stimuluje funkci 

slinivky břišní a nadledvinek.  

 

Udjána bandha (břišní zámek)  

4. Maha bandha (velký zámek) je kombinací všech výše uvedených zámků. Po výdechu jsou provedeny 

v následném pořadí džalandhara bandha, udjána bandhaa a mula bandha. Maha bandha má stimulační 

účinky na celý endokrinní systém, zejména pak na epifýzu.  
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Maha bandha (velký zámek)  

Ásany ze stoje 

Bandha hasta utthanasana 

Výchozí pozice 

Stoj spojný, paže v připažení (obr. 1). 

Provedení 

Připažíme skřižmo levou přes pravou v oblasti zápěstí (obr. 2), s nádechem paže v překřížení vzpažíme 

(obr. 3), s výdechem upažíme, dlaně směřují vzhůru (obr. 4), s nádechem vzpažíme a změníme 

překřížení paží (pravou přes levou) (obr. 5). S výdechem paže připažíme s překříženými pažemi (obr. 

6). Opakujeme 10x. 

Poznámky 

Temeno hlavy je ve stoji taženo směrem vzhůru, což vede k pocitu dlouhé páteře. Pravidelně dýcháme. 

Ve vzpažení nezvedáme ramena. Rychlost pohybu je uzpůsobena rychlosti přirozeného dechu. 

Účinky 

Ásana uvolňuje napětí z oblasti ramen a horní části trapézového svalu, stimuluje krevní oběh v hlavě 

a hypofýzu. Pro zvýšení účinnosti lze při této ásaně dýchat udžájí pránajámou. 
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Obr. 1 – Stoj spojný, paže v připažení  

 

Obr. 2 – Připažíme skřižmo levou přes pravou v oblasti zápěstí 
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Obr. 3 – S nádechem paže v překřížení vzpažíme  

 

Obr. 4 – S výdechem upažíme, dlaně směřují vzhůru  
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Obr. 5 – S nádechem vzpažíme a změníme překřížení paží (levá přes pravou)  

 

Obr. 6 – S výdechem připažíme skřižmo 
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Tiryaka tadasana 

Výchozí pozice 

Stoj rozkročný, paže v připažení, prsty propleteny, dlaně směřují dolů (obr. 1). 

Provedení 

S nádechem vzpažíme (obr. 2), s výdechem provedeme úklon vpravo (obr. 3), s nádechem přejdeme 

zpět do stoje s pažemi ve vzpažení a s výdechem připažíme. Opakujeme na druhou stranu. V rytmu 

přirozeného dechu opakujeme 10x. 

Poznámky 

Temeno hlavy je ve stoji taženo směrem vzhůru, což vede k pocitu dlouhé páteře. Při úklonech odvíjíme 

páteř plynule v celém jejím průběhu. Pánev zůstává stabilní. Ve vzpažení nezvedáme ramena a dbáme 

na napnutí loktů. Rychlost pohybu je uzpůsobena rychlosti přirozeného dechu. 

Účinky 

Ásana masíruje oblast pasu a vyrovnává dysbalance mezi pravou a levou stranou posturálních svalů. 

Stimuluje vaječníky a nadledvinky. Pro zvýšení účinnosti lze mezi úklonem a vzpřimováním dýchat 

bastrika pránajámou. Tento pohyb rytmicky opakujeme 5x, poté pozici na jednu stranu ukončíme 

a opakujeme na stranu druhou. 

 

Obr. 1 – Stoj rozkročný, paže v připažení, prsty propleteny, dlaně směřují dolů 

file:///C:/Users/x323995/OneDrive - Masarykova univerzita/035-vychodilova/web/pics/4.4.3.1_2_IMG_5645.jpg


 
37 

  

Obr. 2 – S nádechem vzpažíme  

 

Obr. 3 – S výdechem provedeme úklon vpravo 
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Kati chakrasana 

Výchozí pozice 

Stoj rozkročný, paže v připažení (obr. 1). 

Provedení 

S nádechem upažíme (obr. 2), s výdechem otáčíme trup i hlavu vlevo, pohled následuje směr otáčení 

(obr. 3). Levá pokrčená paže ovíjí za zády trup, levou ruku pokládáme na pravý bok, pravou ruku 

pokládáme na levé rameno a následně do ramene tlačíme (obr. 4). V pozici zůstáváme 5 dechů, nebo 

dokud je nám příjemná. Opakujeme na druhou stranu. 

Poznámky 

Temeno hlavy je ve stoji taženo směrem vzhůru, což vede k pocitu dlouhé páteře. Při rotačním pohybu 

dbáme na postupnou torzi od beder ke krku. Pánev zůstává stabilní. 

Účinky 

Ásana uvolňuje posturální svaly a svaly oblasti krku. Má zklidňující účinky na naši mysl, zmírňuje 

psychické napětí. Stimuluje štítnou žlázu. Pro zvýšení účinnosti lze v pozici dýchat udžájí pránajámou. 

 

Obr. 1 – Stoj rozkročný, paže v připažení  
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Obr. 2 – S nádechem upažíme  

 

Obr. 3 – S výdechem otáčíme trup i hlavu vlevo, pohled následuje směr otáčení  
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Obr. 4 – Levá paže ovíjí za zády pokrčmo trup, levou ruku pokládáme na pravý bok, pravou ruku 

pokládáme na levé rameno a následně do ramene tlačíme 

Trikonasana 

Výchozí pozice 

Stoj rozkročný, paže v upažení (obr. 1). 

Provedení 

Vytočíme pravé chodidlo vpravo, s nádechem vysouváme trup vpravo (obr. 2), s výdechem plynule 

ukláníme trup vpravo (obr. 3), dlaň pravé paže položíme na bérec, levou vzpažíme (obr. 4). V pozici 

zůstáváme 5 dechů, nebo dokud je nám pozice příjemná. Opakujeme na druhou stranu. 

Poznámky 

Temeno hlavy je ve stoji taženo směrem vzhůru, což vede k pocitu dlouhé páteře. Při práci s trupem 

fixujeme pánev. Dbáme na čistý úklon. 

Účinky 

Ásana protahuje svaly strany trupu a svaly zadní strany vytočené nohy. Zlepšuje trávení a stimuluje 

orgány uložené v pánvi a vaječníky. Pro zvýšení účinnosti lze v pozici dýchat bastrika pránajámou. 
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Obr. 1 – Stoj rozkročný, paže v připažení  

 

Obr. 2 – Vytočíme pravé chodidlo vpravo 
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Obr. 3 – S nádechem vysouváme trup vpravo 

 

Obr. 4 – S výdechem plynule ukláníme trup vpravo, dlaň pravé paže položíme na bérec, levou 

vzpažíme 
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Utthita lolasana 

Výchozí pozice 

Stoj rozkročný, paže v připažení (obr. 1). 

Provedení 

S nádechem vzpažíme, dlaně směřují dolů, zápěstí jsou uvolněná (obr. 2), s výdechem přejdeme 

rovným předklonem (obr. 3) do hlubokého předklonu, hlava a paže uvolněné. Pohyb je veden až do 

krajní polohy (obr. 4). S nádechem směřujeme pohled vzhůru, na 3 s zadržíme dech (akashi mudra). 

Poznámky 

Temeno hlavy je ve stoji taženo směrem vzhůru, což vede k pocitu dlouhé páteře. Výdech provádíme 

do úplného vyprázdnění plic, lze vydechovat i ústy za doprovodného zvuku „há“. 

Účinky 

Ásana protahuje svaly zadní strany stehen. Zlepšuje krevní oběh v břišní dutině a hlavě. Stimuluje 

funkci nadledvinek a hypofýzy. Pro zvýšení účinnosti lze v pozici dýchat bastrika pránajámou, dýcháme 

však pouze nosem. 

 

Obr. 1 – Stoj rozkročný, paže v připažení 
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Obr. 2 – S nádechem vzpažíme, ruce jsou vztyčené, dlaně směřují dolů, zápěstí jsou uvolněná  

 

Obr. 3 – S výdechem přejdeme rovným předklonem …  
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Obr. 4 – … do hlubokého předklonu, hlava uvolněná, paže vedeme do krajní polohy 

Dolasana 

Výchozí pozice 

Stoj rozkročný, paže v připažení (obr. 1). 

Provedení 

Položíme ruce v týl, lokty směřují stranou (obr. 2). S nádechem rotujeme trupem vlevo (obr. 3), 

s výdechem se předkloníme, čelo se přiblíží nebo dotkne kolene (obr. 4). V hlubokém předklonu 

přecházíme se zadrženým dechem houpáním střídavě k pravému a levému koleni (obr. 5). Pohyb 

ukončíme nad zahajovací stranou. S nádechem vzpřímíme trup do výchozí pozice. Opakujeme na 

druhou stranu, provádíme 1x na každou stranu. 

Poznámky 

Temeno hlavy je ve stoji taženo směrem vzhůru, což vede k pocitu dlouhé páteře. Neprovádíme při 

vysokém krevním tlaku a závratích. Zádrž dechu může být různě dlouhá, počet výměn ve fázi houpání 

je proto různý. 

Účinky 

Ásana protahuje svaly zadní strany stehen. Masíruje orgány v břišní dutině a zlepšuje prokrvení hlavy 

a obličeje. Stimuluje funkci vaječníků a hypofýzy. Pro zvýšení účinku lze v předklonu provést udjána 

bandhu. 
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Obr. 1 – Stoj rozkročný, paže v připažení  

 

Obr. 2 – Položíme ruce v týl, lokty směřují stranou  
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Obr. 3 – S nádechem rotujeme trupem vlevo  

 

Obr. 4 – S výdechem se předkloníme, čelo se přiblíží nebo dotkne kolene  
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Obr. 5 – V hlubokém předklonu přecházíme se zadrženým dechem houpáním střídavě k pravému 

a levému koleni 

Vayu nishkasana 

Výchozí pozice 

Stoj rozkročný, paže v připažení (obr. 1). 

Provedení 

Přejdeme do hlubokého dřepu rozkročného na celých chodidlech, dlaně položíme pod chodidla, palce 

směřují přes nárt (obr. 2). S nádechem směřujeme pohled vzhůru, na 3 s zadržíme dech (akashi mudra), 

s výdechem napneme kolena a přejdeme do hlubokého předklonu (obr. 3), na 3 s zadržíme dech. 

S nádechem se vracíme zpět do dřepu a ásanu opakujeme 5x nebo dokud je nám příjemná. 

Poznámky 

Temeno hlavy je ve stoji taženo směrem vzhůru, což vede k pocitu dlouhé páteře. Pažemi tlačíme do 

kolen. Zádrž dechu je prováděna bez úsilí, pouze jako dechová prodleva. 

Účinky 

Ásana uvolňuje stehenní svaly, kolena, ramena i svaly krku. Prokrvuje celou pánevní oblast a stimuluje 

vaječníky. V zádrži po nádechu lze zařadit khechari mudru a nasikagra mudru, v zádrži po výdechu lze 

zařadit džalandhara bandhu. V kombinaci s mudrami a bandhami podporuje i funkci štítné žlázy. 
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Obr. 1 – Stoj rozkročný, paže v připažení  

 

Obr. 2 – Přejdeme do hlubokého dřepu rozkročného na celých chodidlech, dlaně položíme na 

chodidla, palce směřují přes nárt. S nádechem směřujeme pohled vzhůru, na 3 s zadržíme dech 

(akashi mudra) 
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Obr. 3 – S výdechem napneme kolena a přejdeme do hlubokého předklonu. S nádechem na 3 s 

zadržíme dech (akashi mudra) 

Namaskarasana 

Výchozí pozice 

Stoj rozkročný, paže v připažení (obr. 1). 

Provedení 

Přejdeme do hlubokého dřepu rozkročného na celých chodidlech, dlaně jsou v pozici modlitby, lokty 

tlačíme do kolen (obr. 2). S nádechem směřujeme pohled vzhůru, na 3 s zadržíme dech (akashi mudra). 

S výdechem napneme paže v loktech do vzpažení, hlavu předkloníme, trup sevřeme mezi koleny (obr. 

3), 3 s zadržíme dech. S nádechem se vracíme zpět do dřepu a ásanu opakujeme 5× nebo dokud je nám 

provádění příjemné. 

Poznámky 

Temeno hlavy je ve stoji taženo směrem vzhůru, což vede k pocitu dlouhé páteře. Zádrž dechu je 

prováděna bez úsilí jako dechová prodleva. 

Účinky 

Ásana uvolňuje stehenní svaly, kolena a zlepšuje flexi v kyčlích. Prokrvuje celou pánevní oblast 

a stimuluje vaječníky. Zbavuje přebytečných plynů v těle a pomáhá proti zácpě. V zádrži po nádechu 

lze zařadit khechari mudru a nasikagra mudru, v zádrži po výdechu lze zařadit džalandhara bandhu. 

V kombinaci s mudrami a bandhami podporuje ásana funkci štítné žlázy. 
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Obr. 1 – Stoj rozkročný, paže v připažení  

 

Obr. 2 – Přejdeme do hlubokého dřepu rozkročného na celých chodidlech, dlaně jsou v pozici 

modlitby, lokty tlačíme do kolen. S nádechem směřujeme pohled vzhůru, na 3 s zadržíme dech 

(akashi mudra) 
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Obr. 3 – S nádechem směřujeme pohled vzhůru, na 3 s zadržíme dech (akashi mudra), s výdechem 

napneme paže v loktech do vzpažení, hlavu předkloníme, trup sevřeme mezi koleny 

Kashtha takshanasana 

Výchozí pozice 

Stoj rozkročný, paže v připažení (obr. 1). 

Provedení 

Přejdeme do hlubokého dřepu na celých chodidlech. S nádechem vzpažíme s dlaněmi spojenými, prsty 

směřují vzhůru (obr. 2). S výdechem prudce předpažíme dolů, ruce končí pohyb těsně nad zemí (obr. 

3). 

Poznámky 

Temeno hlavy je ve stoji taženo směrem vzhůru, což vede k pocitu dlouhé páteře. Výdech provádíme 

razantně, do úplného vyprázdnění plic. Lze vydechovat ústy za doprovodného zvuku „há“. 

Účinky 

Ásana uvolňuje stehenní svaly, zlepšuje pohyblivost v kolenních kloubech a flexibilitu v kyčlích. 

Zpevňuje mezilopatkové svaly, prokrvuje pánevní oblast, stimuluje vaječníky. Zbavuje tělo od 

přebytečných plynů, pomáhá při zácpě. Pro zvýšení účinnosti lze v pozici dýchat bastrika pránajámou, 

dýcháme však pouze nosem, kdy ásana podporuje funkci štítné žlázy. 
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Obr. 1 – Stoj rozkročný, paže v připažení  

 

Obr. 2 – Přejdeme do hlubokého dřepu na celých chodidlech. S nádechem vzpažíme s dlaněmi 

spojenými, prsty směřují vzhůru  
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Obr. 3 – S výdechem prudce předpažíme dolů, ruce končí pohyb těsně nad zemí 

Ashwa sanchalanasana 

Výchozí pozice 

Stoj spojný, paže v připažení (obr. 1). 

Provedení 

Provedeme hluboký ohnutý předklon, dlaně položíme na zem vedle chodidel. S nádechem přejdeme 

do vzporu klečmo na pravé, prsty chodidla zapřeme o zem, pohled směřuje vpřed (obr. 2). Zadržíme 

dech a setrváme v pozici, s výdechem přinožíme pravou zpět, z hlubokého ohnutého předklonu 

provedeme ásanu ve vzporu klečmo na levé. Opakujeme 10×. 

Poznámky 

Temeno hlavy je ve stoji taženo směrem vzhůru, což vede k pocitu dlouhé páteře. Dbáme na 

dostatečně dlouhý výkrok vzad, dlaně nezvedáme ze země. 

Účinky 

Ásana uvolňuje napětí z oblasti beder a uvolňuje kyčelní klouby. Ásanu lze provádět i tak, že setrváme 

v kleku a dýcháme přirozeným dechem nebo bastrika pránajámou. Dýchání bastrika pránajámou 

v pozici stimuluje krevní oběh v oblasti pánve a funkci vaječníků. 
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Obr. 1 – Stoj spojný, paže v připažení  

 

Obr. 2 – Provedeme hluboký ohnutý předklon, dlaně položíme na zem vedle chodidel. S nádechem 

přejdeme do vzporu klečmo na pravé, prsty chodidla zapřeme o zem, pohled směřuje vpřed 
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Ardha Chandrasana 

Výchozí pozice 

Stoj spojný, paže v připažení (obr. 1). 

Provedení 

Provedeme hluboký ohnutý předklon, dlaně položíme na zem vedle chodidel. S nádechem přejdeme 

do vzporu klečmo na pravé, prsty chodidla zapřeme o zem (obr. 2), provedeme výdech. S nádechem 

trup vzpřímíme, vzpažíme, dlaně jsou spojené, prsty směřují vzhůru, provedeme mírný záklon (obr. 3). 

V pozici setrváme v zádrži dechu. S výdechem položíme dlaně zpět vedle předního chodidla, 

z hlubokého ohnutého předklonu provedeme ásanu ve vzporu klečmo na levé. Opakujeme 10× na 

každou stranu. 

Poznámky 

Temeno hlavy je ve stoji taženo směrem vzhůru, což vede k pocitu dlouhé páteře. Dbáme na 

dostatečně dlouhý výkrok vzad. Záklon je plynulý v celé délce páteře. 

Účinky 

Ásana protahuje svaly podél celé páteře, uvolňuje napětí v oblasti kyčlí a ramen, zlepšuje stabilitu. 

Ásanu lze provádět i tak, že setrváme v kleku a dýcháme přirozeným dechem nebo udžájí pránajámou. 

Dýchání udžájí pránajámou v pozici zvyšuje vliv pozice na hypofýzu. 

 

Obr. 1 – Stoj spojný, paže v připažení  
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Obr. 2 – Provedeme hluboký ohnutý předklon, dlaně položíme na zem vedle chodidel, s nádechem 

přejdeme do vzporu klečmo na pravé, prsty chodidla zapřeme o zem  

 

Obr. 3 – Provedeme výdech, s nádechem trup vzpřímíme, vzpažíme, dlaně jsou spojené, prsty směřují 

vzhůru, provedeme mírný záklon 
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Ásany ze sedu 

Veerasana 

Výchozí pozice 

Klek sedmo, ruce na stehnech (obr. 1). 

Provedení 

V kleku sedmo na pravé položíme levý loket na levé koleno, levou dlaní si podepřeme hlavu (obr. 2). 

V pozici setrváme 10 dechů, nebo dokud je nám pozice příjemná. Opakujeme na pravou stranu. 

Poznámky 

Dýcháme přirozeným dechem. Pro dosažení hlubšího klidu v pozici lze dýchat udžájí pránajámou. 

Účinky 

Ásana je relaxační pozice, která zklidňuje mysl a zlepšuje koncentraci. Působí ale i stimulačně, a to na 

nadledvinky a vaječníky. Pro zvýšení účinnosti na sekreci žláz lze v pozici dýchat bastrika pránajámou. 

 

Obr. 1 – Klek sedmo, ruce na stehnech  
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Obr. 2 – V kleku sedmo na pravé položíme levý loket na levé koleno, levou dlaní si podepřeme hlavu  

Shashankasana 

Výchozí pozice 

Klek sedmo, ruce na stehnech (obr. 1). 

Provedení 

S nádechem vzpažíme, s výdechem provedeme hluboký ohnutý předklon, čelo položíme na podložku, 

paže jsou v prodloužení trupu (obr. 2). Provedeme zádrž dechu na 3 s. S nádechem vzpřímíme trup 

a vzpažíme, s výdechem přejdeme zpět do výchozí pozice. Opakujeme 5×. 

Poznámky 

Hlava se dotýká podložky ve stejný okamžik jako předloktí. Do zádrže dechu po výdechu lze v předklonu 

zařadit udjána bandhu a zádrž prodlužovat až na několik sekund. 

Účinky 

Ásana uvolňuje napětí po celé délce páteře. Stimuluje nadledvinky i vaječníky. Je vhodná pro 

zmírňování problémů se zácpou. 
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Obr. 1 – Klek sedmo, ruce na stehnech  

 

Obr. 2 – S nádechem vzpažíme, s výdechem provedeme hluboký ohnutý předklon, čelo položíme na 

podložku, paže jsou v prodloužení trupu 

file:///C:/Users/x323995/OneDrive - Masarykova univerzita/035-vychodilova/web/pics/4.4.3.2_2_IMG_5696.jpg
file:///C:/Users/x323995/OneDrive - Masarykova univerzita/035-vychodilova/web/pics/4.4.3.2_2_IMG_5714.jpg


 
61 

Shashank bhujangasana 

Výchozí pozice 

Klek sedmo, ruce na stehnech (obr. 1). 

Provedení 

S nádechem vzpažíme a s výdechem provedeme hluboký ohnutý předklon, čelo položíme na podložku 

(obr. 2). S nádechem zakloníme hlavu (obr. 3) a s výdechem suneme trup těsně nad zemí vpřed (obr. 

4) do lehu na břiše, lokty jsou těsně u těla (obr. 5). Poloha rukou zůstává celou dobu pohybu stejná. 

S nádechem provedeme záklon trupu (obr. 6). S výdechem se vracíme do výchozí pozice. Opakujeme 

7×. 

Poznámky 

Při provádění záklonu aktivně zapojujeme svaly zad. Obě paže pracují symetricky, chodidla jsou po celý 

čas v kontaktu s podložkou. 

Účinky 

Ásana uvolňuje napětí po celé délce páteře. Stimuluje funkci nadledvinek a vaječníků. Je vhodná při 

zmírňování problémů spojených s menstruačními nepravidelnostmi. 

 

Obr. 1 – Klek sedmo, ruce na stehnech  
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Obr. 2 – S nádechem vzpažíme a s výdechem provedeme hluboký ohnutý předklon, čelo položíme na 

podložku  

 

Obr. 3 – S nádechem zakloníme hlavu  
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Obr. 4 – S výdechem suneme trup těsně nad zemí vpřed …  

 

Obr. 5 – … do lehu na břiše, lokty jsou těsně u těla  
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Obr. 6 – Poloha rukou zůstává celou dobu pohybu stejná, s nádechem provedeme záklon trupu 

Supta Vajrasana 

Výchozí pozice 

Klek sedmo, ruce na stehnech (obr. 1). 

Provedení 

Provedeme hluboký prohnutý záklon a předloktími se opřeme o podložku. Zakloněnou hlavou opřeme 

temenem o zem, dlaně položíme na stehna (obr. 2). V pozici setrváme 10 dechů, nebo dokud nám je 

pozice příjemná. 

Poznámky 

V pozici dýcháme přirozeným dechem. 

Účinky 

Ásana zlepšuje flexibilitu páteře, protahuje břišní svaly a upravuje zažívání. Prohlubuje dýchání 

a stimuluje štítnou žlázu. Lze dýchat udžájí pránajámou, tento dech zvyšuje účinek pozice na štítnou 

žlázu. 
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Obr. 1 – Klek sedmo, ruce na stehnech  

 

Obr. 2 – Provedeme hluboký prohnutý záklon a předloktími se opřeme o podložku, zakloněnou 

hlavou opřeme temenem o zem, dlaně položíme na stehna 
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Eka padottanasana 

Výchozí pozice 

Klek sedmo, ruce na stehnech (obr. 1). 

Provedení 

Přednožíme vzhůru pravou a posadíme se na zem vedle paty levé nohy. Prsty propleteme za chodidlem 

pravé nohy. Trup společně s napnutou nohou napneme (obr. 2). V pozici provedeme 10 dechů nebo 

setrváme a dýcháme, dokud nám je pozice příjemná. Poté opakujeme na druhou stranu. 

Poznámky 

V pozici udržujeme vzpřímený trup, koleno a nárt ohnuté nohy jsou na podložce. Dýcháme přirozeným 

dechem. 

Účinky 

Ásana protahuje svaly na zadní straně stehna, zlepšuje flexibilitu kyčelních kloubů. V pozici lze dýchat 

bastrika pránajámou, která stimuluje produkci nadledvinek a vaječníků. 

 

Obr. 1 – Klek sedmo, ruce na stehnech  
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Obr. 2 – Přednožíme vzhůru pravou a posadíme se na zem vedle paty levé nohy, prsty propleteme za 

chodidlem pravé nohy, trup společně s napnutou nohou napneme 

Paschimottasanasa 

Výchozí pozice 

Sed, ruce na podložce (obr. 1). 

Provedení 

Provedeme hluboký ohnutý předklon, ukazováčky a prostředníčky uchopíme palce u nohou. 

Předkloněnou hlavou se opřeme o kolena (obr. 2). V pozici setrváme 10 dechů, nebo dokud nám je 

pozice příjemná. 

Poznámky 

V pozici máme napnutá nebo mírně pokrčená kolena a dýcháme přirozeným dechem. 

Účinky 

Ásana protahuje svaly na zadní straně stehen a zlepšuje flexi v kyčlích. Při zapojení bastrika pránajámy 

dochází ke stimulaci slinivky břišní, nadledvinek a vaječníků. 
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Obr. 1 – Sed, ruce na podložce  

 

Obr. 2 – Provedeme hluboký ohnutý předklon, ukazováčky a prostředníčky uchopíme palce u nohou, 

předkloněnou hlavou se opřeme o kolena 
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Chakki chalanasana 

Výchozí pozice 

Sed, ruce na podložce (obr. 1). 

Provedení 

Roznožíme a předpažíme, dlaně máme spojeny, prsty propleteny. Natočíme trup nad pravou nohu 

a předkloníme jej tak, aby se paže pohybovaly v horizontální rovině (obr. 2). V předklonu vydechneme 

a po kružnici se otočíme nad levou nohu (obr. 3). Přes vzpřímení trupu přecházíme s nádechem do 

záklonu, stále natočeni vlevo a přes střed (obr. 4) otáčíme trup vpravo. S výdechem opět přecházíme 

do předklonu. Opakujeme 5× na každou stranu. 

Poznámky 

Pozice připomíná točení mlýnského kola. Po celou dobu jsou paže v horizontální rovině napnuté 

v loktech a napnutá jsou i kolena. Pažemi opisujeme co největší kruh, dýcháme přirozeným dechem. 

Účinky 

Ásana protahuje svaly na zadní straně stehen, stimuluje vaječníky. 

 

Obr. 1 – Sed, ruce na podložce  
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Obr. 2 – Roznožíme a předpažíme, dlaně máme spojeny, prsty propleteny, natočíme trup nad pravou 

nohu a předkloníme jej tak, aby se paže pohybovaly v horizontální rovině  

 

Obr. 3 – V předklonu vydechneme a po kružnici se otočíme nad levou nohu  
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Obr. 4 – Přes vzpřímení trupu přecházíme s nádechem do záklonu, stále natočeni vlevo a přes střed 

otáčíme trup vpravo 

Nauka sanchalanasana 

Výchozí pozice 

Sed, ruce na podložce (obr. 1). 

Provedení 

S výdechem provedeme hluboký ohnutý předklon, ruce v adhi mudře, klouby se dotýkají prstů na 

nohách (obr. 2). S nádechem přecházíme do záklonu, krčíme lokty, pěsti stahujeme před hrudník (obr. 

3). Pěsti vykreslují elipsu. Opakujeme 10×. 

Poznámky 

Pozice připomíná veslování. V pozici máme napnutá kolena, dýcháme přirozeným dechem. 

Účinky 

Ásana protahuje svaly na zadní straně stehen a zlepšuje flexibilitu v kyčelních kloubech. Ásana ulevuje 

při obtížích se zácpou, stimuluje vaječníky. 
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Obr. 1 – Sed, ruce na podložce  

 

Obr. 2 – S výdechem provedeme hluboký ohnutý předklon, ruce v adhi mudře, klouby se dotýkají 

prstů na nohách  
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Obr. 3 – S nádechem přecházíme do záklonu, krčíme lokty, pěsti stahujeme před hrudník 

Gatyatmak paschi 

Výchozí pozice 

Sed, ruce na podložce (obr. 1). 

Provedení 

Ruce v týl, s nádechem provedeme záklon hlavy (obr. 2). S výdechem provedeme hluboký ohnutý 

předklon, popletené dlaně zaklesneme za chodidla (obr. 3). V pozici setrváme v zádrži dechu 3 s. 

S nádechem se vracíme do sedu (obr. 4), s výdechem provedeme leh, ruce v týl (obr. 5). V pozici 

setrváme v zádrži dechu 3 s. Opakujeme 5–10×. 

Poznámky 

V pozici máme napnutá kolena, dýcháme přirozeným dechem. Dbáme na vzpřímenou páteř. 

Účinky 

Ásana aktivuje metabolismus, protahuje svaly na zadní straně stehen a zlepšuje flexibilitu kyčelních 

kloubů. Stimuluje slinivku břišní, nadledvinky a vaječníky. 
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Obr. 1 – Sed, ruce na podložce  

 

Obr. 2 – Ruce v týl, s nádechem provedeme záklon hlavy  
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Obr. 3 – S výdechem provedeme hluboký ohnutý předklon, popletené dlaně zaklesneme za chodidla 

  

Obr. 4 – S nádechem se vracíme do sedu 
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Obr. 5 – S výdechem provedeme leh, ruce v týl 

Ardha matsyendrasana 

Výchozí pozice 

Sed, ruce na podložce (obr. 1). 

Provedení 

Pokrčíme levou nohu bércem dovnitř, pravou nohou pokrčíme zkřižmo přes levou (obr. 2). Levou paží 

obejmeme pravou nohu, pravou paží se opřeme o podložku (obr. 3), trup otáčíme vpravo, pohled 

směřujeme vzad. V pozici setrváme 10 dechů, nebo dokud nám je pozice příjemná. Opakujeme na 

druhou stranu. 

Poznámky 

Dbáme na vzpřímenou páteř, dýcháme přirozeným dechem. 

Účinky 

Ásana aktivizuje metabolismus, protahuje svaly na zadní straně stehen a zlepšuje flexibilitu v kyčelních 

kloubech. Stimuluje slinivku břišní, nadledvinky a vaječníky. 
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Obr. 1 – Sed, ruce na podložce  

 

Obr. 2 – Pokrčíme levou nohu bércem dovnitř, pravou nohou pokrčíme zkřižmo přes levou  
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Obr. 3 – Levou paží obejmeme pravou nohu, pravou paží se opřeme o podložku, trup otáčíme vpravo, 

pohled směřujeme vzad 

Marjariasana 

Výchozí pozice 

Klek sedmo, ruce na stehnech (obr. 1). 

Provedení 

S nádechem vzpažíme, s výdechem provedeme hluboký ohnutý předklon, čelo položíme na podložku 

(obr. 2). S nádechem přejdeme do vzporu klečmo (obr. 3). S výdechem ohneme záda (obr. 4), 

s nádechem je prohneme (obr. 5). Opakujeme 5×. Poté provádíme ohnutí s nádechem, prohnutí 

s výdechem. Opakujeme 5×. 

Poznámky 

Kyčle jsou přímo nad koleny, ramena jsou nad zápěstími. V pozici se aktivně odtlačujeme od podložky. 

Páteř odvíjíme postupně, vždy od kostrče směrem vzhůru. V pozici dýcháme přirozeným dechem. 

Účinky 

Ásana uvolňuje napětí kolem páteře, stimuluje nadledvinky a vaječníky. Je vhodná ke zmírňování 

bolestivé menstruace. Pro zvýšení účinku lze ve vyhrbení po výdechu provést udjána bandhu 

a v prohnutí po nádechu khechati mudru a nasikagra mudru. 
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Obr. 1 – Klek sedmo, ruce na stehnech  

 

Obr. 2 – S nádechem vzpažíme, s výdechem provedeme hluboký ohnutý předklon, čelo položíme na 

podložku  
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Obr. 3 – S nádechem přejdeme do vzporu klečmo  

 

Obr. 4 – S výdechem ohneme záda  
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Obr. 5 – S nádechem je prohneme 

Vyaghrasana 

Výchozí pozice 

Klek sedmo, ruce na stehnech (obr. 1). 

Provedení 

S nádechem vzpažíme, s výdechem provedeme hluboký ohnutý předklon, čelo položíme na podložku 

(obr. 2). S nádechem přejdeme do vzporu klečmo (obr. 3). S výdechem ohneme trup, skrčíme 

přednožmo pravou (obr. 4), s nádechem trup prohneme a pokrčíme zánožmo pravou (obr. 5). 

Opakujeme 5× na obě strany. 

Poznámky 

Ve vzporu klečmo jsou kyčle nad koleny, ramena nad zápěstími. V pozici se aktivně odtlačujeme od 

podložky. Páteř odvíjíme postupně, vždy od kostrče ke krku. V pozici dýcháme přirozeným dechem. 

Účinky 

Ásana uvolňuje napětí podél páteře, stimuluje nadledvinky a vaječníky. Je vhodná ke zmírňování 

bolestivé menstruace. Dopomáhá trávení a zlepšuje krevní cirkulaci. Pro zvýšení účinku lze v prohnutí 

po nádechu provádět khechati mudru a nasikagra mudru a na 3 s zadržet dech. 
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Obr. 1 – Klek sedmo, ruce na stehnech  

 

Obr. 2 – S nádechem vzpažíme, s výdechem provedeme hluboký ohnutý předklon, čelo položíme na 

podložku  
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Obr. 3 – S nádechem přejdeme do vzporu klečmo  

 

Obr. 4 – S výdechem ohneme trup, přednožíme skrčmo pravou  
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Obr. 5 – S nádechem se prohneme a pokrčíme zánožmo pravou 

Ushtrasana 

Výchozí pozice 

Klek sedmo, ruce na stehnech (obr. 1). 

Provedení 

Provedeme klek (obr. 2). V hlubokém záklonu položíme dlaně na paty, pánev protlačujeme vpřed (obr. 

3). V pozici setrváme 10 dechů, nebo dokud nám je pozice příjemná. 

Poznámky 

V pozici je páteř rovnoměrně prohnutá v celém průběhu, pánev protlačíme vpřed, hýždě jsou 

uvolněné. Dýcháme přirozeným dechem. 

Účinky 

Ásana zlepšuje trávení, ulevuje při zácpě a menstruačních obtížích. Při zařazení udžájí pránajámy 

stimulujeme funkci štítné žlázy. 
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Obr. 1 – Klek sedmo, ruce na stehnech  

 

Obr. 2 – Provedeme klek  
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Obr. 3 – V hlubokém záklonu položíme dlaně na paty, pánev protlačujeme vpřed 

Sirshasana 

Výchozí pozice 

Klek sedmo, ruce na stehnech (obr. 1). 

Provedení 

Provedeme podpor na předloktích klečmo sedmo, prsty jsou spojeny a propleteny (obr. 2). Položíme 

hlavu temenem na podložku, ruce v týl (obr. 3). Přejdeme do podporu stojmo vysazeně (obr. 4), 

chodidly dojdeme co nejblíže k hlavě a přesuneme těžiště nad hlavu a lokty. Nohy zvedneme skrčené 

od podložky (obr. 5) a přejdeme do stoje na hlavě skrčmo (obr. 6). V poslední fázi napneme kolena 

(obr. 7). V pozici setrváme 30 dechů, nebo dokud nám je pozice příjemná. 

Poznámky 

V pozici je páteř vzpřímená, hlava nesmí být předkloněná ani zakloněná. Hmotnost je rovnoměrně 

rozprostřená mezi hlavou a oběma předloktími. Po zvládnutí pozice v předepsaném provedení lze pro 

zvýšení účinnosti přesouvat větší část hmotnosti z loktů na hlavu. Dýcháme přirozeným dechem. 

Správné provedení této ásany je náročné. Aby byl její účinek ze zdravotního hlediska správný 

a efektivní, vyžaduje její praktikování pečlivou přípravu a dlouhodobý nácvik pod odborným vedením. 

Účinky 

Ásana zlepšuje náladu, pomáhá odstraňovat úzkost a další psychické poruchy související s hormonální 

nerovnováhou. Urychluje regeneraci, upravuje brániční dýchání ve výdechové fázi. Stimuluje 

komplexně nervový i endokrinní systém. 
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Obr. 1 – Klek sedmo, ruce na stehnech  

 

Obr. 2 – Provedeme podpor na předloktích klečmo sedmo, prsty jsou spojeny a propleteny  
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Obr. 3 – Položíme hlavu temenem na podložku, ruce v týl  

 

Obr. 4 – Přejdeme do podporu stojmo vysazeně  

file:///C:/Users/x323995/OneDrive - Masarykova univerzita/035-vychodilova/web/pics/4.4.3.2_14_IMG_5744.jpg
file:///C:/Users/x323995/OneDrive - Masarykova univerzita/035-vychodilova/web/pics/4.4.3.2_14_IMG_5745.jpg


 
89 

 

Obr. 5 – Chodidly dojdeme co nejblíže k hlavě a přesuneme těžiště nad hlavu a lokty, nohy zvedneme 

skrčené od podložky  

 

Obr. 6 – Přejdeme do stoje na hlavě skrčmo  
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Obr. 7 – V poslední fázi napneme kolena 

Ásany z lehu 

Supta pawanmuktasana 

Výchozí pozice 

Leh (obr. 1). 

Provedení 

S výdechem skrčíme přednožmo pravou, rukama s propletenými prsty držíme koleno, hlava je 

předkloněná (obr. 2). V pozici provedeme 5 dechů a opakujeme na druhou stranu. S nádechem se 

vrátíme zpět do VP. S dalším výdechem skrčíme obě nohy, rukama je přitáhneme k hrudníku, hlava je 

předkloněná (obr. 3). V pozici provedeme 10 dechů. 

Poznámky 

Je důležité začít pravou nohou, neboť stlačujeme vzestupnou část tlustého střeva. Levou nohou poté 

stlačujeme sestupnou část tračníku. Natažená noha je po celou dobu v kontaktu s podložkou. Je-li to 

možné, čelo se dotkne kolene. Dýcháme přirozeným dechem. 

Účinky 

Ásana protahuje svaly v oblasti beder a zlepšuje trávení. Ulevuje při zácpě a menstruačních obtížích, 

stimuluje vaječníky. 

file:///C:/Users/x323995/OneDrive - Masarykova univerzita/035-vychodilova/web/pics/4.4.3.2_14_IMG_5752.jpg


 
91 

 

Obr. 1 – Leh  

 

Obr. 2 – S výdechem skrčíme přednožmo pravou, rukama s propletenými prsty držíme koleno, hlava 

je předkloněná  
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Obr. 3 – V pozici provedeme 5 dechů a opakujeme na druhou stranu, s nádechem se vrátíme zpět do 

VP, s dalším výdechem skrčíme obě nohy, rukama je přitáhneme k hrudníku, hlava je předkloněná 

Jhulana lurhakanasana 

Výchozí pozice 

Leh (obr. 1). 

Provedení 

S výdechem skrčíme obě nohy, prsty jsou spojeny na kolenou, hlava předkloněná (obr. 2). Provedeme 

nádech a s výdechem se přetočíme na pravý bok (obr. 3). S nádechem se vrátíme zpět do lehu 

a s výdechem se přetočíme na levý bok (obr. 4). Provedeme 5× na každou stranu. S dalším nádechem 

se z pozice na zádech zhoupneme do kolébky (obr. 5) s výdechem se zhoupneme vpřed (obr. 6). 

Opakujeme 10×. 

Poznámky 

Při kolébání vzad držíme hlavu nad zemí. Je vhodné použít měkčí podložku, aby nedošlo k otlakům na 

páteři. Dýcháme přirozeným dechem. 

Účinky 

Ásana protahuje oblast beder a zlepšuje trávení. Ulevuje při zácpě a menstruačních obtížích. Stimuluje 

vaječníky. 
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Obr. 1 – Leh  

 

Obr. 2 – S výdechem skrčíme obě nohy, prsty jsou spojeny na kolenou, hlava předkloněná  
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Obr. 3 – Provedeme nádech a s výdechem se přetočíme na pravý bok  

 

Obr. 4 – S nádechem se vrátíme zpět do lehu a s výdechem se přetočíme na levý bok, provedeme 5× 

na každou stranu  
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Obr. 5 – S dalším nádechem se z pozice na zádech zhoupneme do kolébky  

 

Obr. 6 – S výdechem se zhoupneme vpřed 
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Supta udarakarshanasana 

Výchozí pozice 

Leh (obr. 1). 

Provedení 

Položíme ruce v týl a pokrčíme přednožmo (obr. 2). S výdechem spouštíme nohy vpravo a otáčíme 

hlavu vlevo (obr. 3). V pozici setrváme v zádrží dechu 3 s nebo dokud je nám to příjemné. S nádechem 

se vracíme do lehu. S dalším výdechem provedeme cvik na druhou stranu. 

Poznámky 

Provádíme rotaci páteře v celé její délce. Dbáme na to, aby lopatky a lokty zůstaly po celou dobu 

v kontaktu se zemí. Kolena jsou spojena. Dýcháme přirozeným dechem. 

Účinky 

Ásana uvolňuje svaly podél páteře. Ulevuje při zácpě a menstruačních obtížích. Stimuluje nadledvinky 

a slinivku břišní. 

 

Obr. 1 – Leh  
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Obr. 2 – Položíme ruce v týl a pokrčíme přednožmo  

 

Obr. 3 – S výdechem spouštíme nohy vpravo a otáčíme hlavu vlevo 
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Naukasana 

Výchozí pozice 

Leh (obr. 1). 

Provedení 

Předpažíme dolů, spojíme dlaně, prsty směřují k chodidlům. Nadechneme se a provedeme hrudní 

předklon, nohy zvedneme do přednožení dolů, těsně nad podložku (obr. 2). V pozici setrváme v zádrži 

3 s, s výdechem přejdeme do výchozí pozice. 

Poznámky 

Prsty rukou směřují k prstům na nohách, ramena a paty nezvedáme výše než 20 cm nad podložku. 

Pozici je vhodné provádět před relaxací. Bedra jsou přitištěna k podložce. 

Účinky 

Ásana uvolňuje mentální napětí. Stimuluje komplexně celý nervový i endokrinní systém. Pro zvýšení 

účinku lze v pozici provést džalandhara bandhu. 

 

Obr. 1 – Leh  
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Obr. 2 – Předpažíme dolů, spojíme dlaně, prsty směřují k chodidlům, nadechneme se a provedeme 

hrudní předklon, nohy zvedneme do přednožení dolů, těsně nad podložku 

Bhujangasana 

Výchozí pozice 

Leh na břiše (obr. 1). 

Provedení 

Dlaně v úrovni hrudníku položíme na podložku, bradu opřeme o podložku (obr. 2). S nádechem 

provedeme záklon s aktivním zapojením zádových svalů (obr. 3). V pozici setrváme 5 dechů. 

S výdechem pokládáme tělo zpět na podložku. 

Poznámky 

Stydká kost zůstává celou dobu v kontaktu se zemí. Chodidla jsou po celý čas vzájemně v kontaktu. 

Účinky 

Ásana uvolňuje napětí po celé délce páteře. Stimuluje funkci štítné žlázy, nadledvinek a vaječníků. 

Upravuje fyziologicky správné postavení dělohy. Je vhodná při zmírňování problémů spojených 

s menstruačními nepravidelnostmi a bolestivou menstruací. Účinek pozice můžeme zvýšit dýcháním 

udžájí pránajámou. 
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Obr. 1 – Leh na břiše  

 

Obr. 2 – Dlaně v úrovni hrudníku položíme na podložku, bradu opřeme o podložku  
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Obr. 3 – S nádechem provedeme záklon s aktivním zapojením zádových svalů 

Sarpasana 

Výchozí pozice 

Leh na břiše (obr. 1). 

Provedení 

Zapažíme, ruce s propletenými prsty spojíme za zády, bradu opřeme o podložku. S nádechem 

provedeme záklon trupu, pohled směřuje vpřed. Paže vytahujeme za konečky prstů směrem 

k chodidlům (obr. 2). V pozici setrváme 5 dechů. S výdechem pokládáme tělo zpět na podložku. 

Poznámky 

Ramena stahujeme dolů a lopatky k sobě, hlava zůstává v prodloužení páteře. 

Účinky 

Ásana uvolňuje napětí po celé délce páteře. Stimuluje funkci štítné žlázy, nadledvinek a vaječníků. 

Upravuje fyziologicky správné postavení dělohy. Je vhodná při zmírňování problémů spojených 

s menstruačními nepravidelnostmi a bolestivou menstruací. Účinek pozice můžeme zvýšit dýcháním 

udžájí pránajámou. 

file:///C:/Users/x323995/OneDrive - Masarykova univerzita/035-vychodilova/web/pics/4.4.3.3_5_IMG_5725.jpg


 
102 

 

Obr. 1 – Leh na břiše  

 

Obr. 2 – Zapažíme, ruce s propletenými prsty spojíme za zády, bradu opřeme o podložku, 

s nádechem provedeme záklon trupu, pohled směřuje vpřed, paže vytahujeme za konečky prstů 

směrem k chodidlům 
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Ardha shalabhasana 

Výchozí pozice 

Leh na břiše (obr. 1). 

Provedení 

Položíme ruce (dlaně směřují dolů) pod pánev, lokty jsou napnuté, bradu opřeme o podložku (obr. 2). 

S nádechem zanožíme levou a zakloníme hlavu, pohled směřuje vpřed (obr. 3). V zádrži dechu 

setrváme v pozici 3 s. S výdechem pokládáme nohu i hlavu zpět na zem. Opakujeme na druhou stranu. 

Opakujeme 5×. 

Poznámky 

Nejdříve zanožíme levou, abychom pozicí podpořili směr peristaltiky střev. 

Účinky 

Ásana uvolňuje napětí v oblasti pánve. Zlepšuje trávení i vylučování. Zpevňuje svaly zad a hýždí. 

Stimuluje funkci štítné žlázy a vaječníků. Účinek pozice můžeme zvýšit dýcháním udžájí pránajámou. 

 

Obr. 1 – Leh na břiše  
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Obr. 2 – Položíme ruce (dlaně směřují dolů) pod pánev, lokty jsou napnuté, bradu opřeme o podložku  

 

Obr. 3 – S nádechem zanožíme levou a zakloníme hlavu, pohled směřuje vpřed 
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Dhanurasama 

Výchozí pozice 

Leh na břiše (obr. 1). 

Provedení 

Skrčíme zánožmo a uchopíme nárty (obr. 2). Nadechneme se a tlakem nártů do dlaní v zádrži dechu 

zakloníme trup do prohnutí (obr. 3). V pozici provedeme 5 dechů. S výdechem pokládáme tělo zpět na 

zem. Opakujeme 3×. 

Poznámky 

Ruce jsou napnuté v loktech, tělo je uvolněné. Pracují pouze svaly nohou. 

Účinky 

Ásana uvolňuje napětí v oblasti pánve. Zlepšuje trávení i vylučování. Zpevňuje svaly zad a hýždí. 

Stimuluje funkci štítné žlázy, nadledvinek a slinivky břišní. Účinek pozice můžeme zvýšit dýcháním 

udžájí pránajámou. 

 

Obr. 1 – Leh na břiše  
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Obr. 2 – Skrčíme zánožmo a uchopíme nárty  

 

Obr. 3 – Nadechneme se a tlakem nártů do dlaní v zádrži dechu zakloníme trup do prohnutí 
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Hasta padangushthasana 

Výchozí pozice 

Leh na břiše (obr. 1). 

Provedení 

Provedeme leh na levém boku, paže ve vzpažení, dlaně spojeny (obr. 2). S nádechem unožíme pravou 

a upažíme poníž pravou tak, aby se dlaň dotkla kolene (obr. 3). S výdechem vracíme nohu i paži zpět. 

Pozice je balanční. Opakujeme 10× na každou stranu. 

Poznámky 

Končetiny jsou napnuté ve všech kloubech. Tělo je zpevněné v jedné linii. Dáváme pozor, abychom se 

nepředkláněli nebo nezakláněli. 

Účinky 

Ásana zlepšuje flexibilitu v oblasti kyčlí. Zpevňuje svaly zad a hlubokého stabilizačního systému páteře. 

Upravuje postavení dělohy. Stimuluje funkci vaječníků. 

 

Obr. 1 – Leh na břiše  
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Obr. 2 – Provedeme leh na levém boku, paže ve vzpažení, dlaně spojeny  

 

Obr. 3 – S nádechem unožíme pravou a upažíme poníž pravou tak, aby se dlaň dotkla kolene 

file:///C:/Users/x323995/OneDrive - Masarykova univerzita/035-vychodilova/web/pics/4.4.3.3_9_IMG_5821.jpg
file:///C:/Users/x323995/OneDrive - Masarykova univerzita/035-vychodilova/web/pics/4.4.3.3_9_IMG_5824.jpg


 
109 

Kandharasana 

Výchozí pozice 

Leh (obr. 1). 

Provedení 

Skrčíme nohy, rukama uchopíme kotníky (obr. 2). S nádechem zatlačíme chodidla do podložky, 

zvedáme pánev co nejvýše (obr. 3). S výdechem se vracíme zpět do lehu. Opakujeme 5×. 

Poznámky 

Ruce drží pevně kotníky. Páteř odvíjíme postupně. 

Účinky 

Ásana uvolňuje celou páteř a protahuje oblast prsních svalů a ramen. Zlepšuje trávení a upravuje 

dechový stereotyp. Je vhodná při zmírňování problémů spojených s menstruačními nepravidelnostmi 

a bolestivou menstruací. Stimuluje funkci vaječníků a štítné žlázy. Pro zvýšení účinku lze v pozici 

provézt džalandhara bandhu. 

 

Obr. 1 – Leh  
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Obr. 2 – Skrčíme nohy, rukama uchopíme kotníky  

 

Obr. 3 – S nádechem zatlačíme chodidla do podložky, zvedáme pánev co nejvýše 
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Sarvangasana 

Výchozí pozice 

Leh (obr. 1). 

Provedení 

S nádechem přednožíme a provedeme hluboký leh vznesmo, nohy se dotknou podložky (obr. 2), paže 

zůstávají na podložce, prsty jsou propleteny. Pokrčíme paže, nadloktí zapřeme do země, dlaně 

položíme na spodní část zad. Opět se nadechneme a v zádrži dechu přejdeme do stoje na ramenou 

(obr. 3). Provedeme 15 dechů. 

Poznámky 

Ruce vytváří oporu zádům. Zapíráme se do loktů. Nepřenášíme hmotnost směrem za hlavu nebo na 

krk. Po zvládnutí pozice v ní lze setrvávat až 5 minut. 

Účinky 

Ásana zlepšuje krevní cirkulaci v cévách nohou a ulevuje při obtížích s křečovými žilami. Upravuje 

trávení a mobilizuje imunitní systém. Stimuluje celý endokrinní systém, zejména hypofýzu, štítnou 

žlázu a příštítná tělíska. 

 

Obr. 1 – Leh  
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Obr. 2 – S nádechem přednožíme a provedeme hluboký leh vznesmo, nohy se dotknou země, paže 

zůstávají na podložce, prsty jsou propleteny  

 

Obr. 3 – Pokrčíme paže, nadloktí zapřeme do země, dlaně položíme na spodní část zad, opět se 

nadechneme a v zádrži dechu přejdeme do stoje na ramenou 

file:///C:/Users/x323995/OneDrive - Masarykova univerzita/035-vychodilova/web/pics/4.4.3.3_11_IMG_5836.jpg
file:///C:/Users/x323995/OneDrive - Masarykova univerzita/035-vychodilova/web/pics/4.4.3.3_11_IMG_5830.jpg


 
113 

Halasana 

Výchozí pozice 

Leh (obr. 1). 

Provedení 

S nádechem přednožíme a provedeme hluboký leh vznesmo, nohy se dotknou podložky. Ruce spojíme, 

lokty zůstávají napnuté, paže na zemi (obr. 2). Provedeme 15 dechů. 

Poznámky 

Ruce vytváří oporu zádům. Nepřenášíme hmotnost pouze hlavu a krk. Po zvládnutí pozice v ní lze 

setrvávat až 5 minut. Po provedení pozice je vhodné jako kompenzační pozice zařadit ushtrasanu nebo 

supta vajrasanu. Pro zvýšení účinku lze v pozici dýchat udžájí pránajámou. 

Účinky 

Ásana zlepšuje trávení a mobilizuje imunitní systém. Stimuluje nadledvinky, slinivku břišní, štítnou 

žlázu a příštítná tělíska. 

 

Obr. 1 – Leh  
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Obr. 2 – S nádechem přednožíme a provedeme hluboký leh vznesmo, nohy se dotknou podložky. 

Ruce spojíme, lokty zůstávají napnuté, paže na zemi 

Druta halasana  

Výchozí pozice 

Leh na zádech (obr. 1). 

Provedení 

S nádechem přednožíme a provedeme hluboký leh vznesmo, nohy se dotknou země. Paže ve vzpažení 

se dotknou prstů na nohách (obr. 2). Vracíme ruce zpět na zem a přes leh přecházíme s výdechem do 

sedu a následně do hlubokého ohnutého předklonu (obr. 3). S nádechem se vrátíme do lehu. 

Opakujeme 10×. 

Poznámky 

Dýcháme přirozeným dechem, nepřenášíme hmotnost pouze na hlavu a krk. Po provedení pozice je 

vhodné jako kompenzační pozice zařadit ushtrasanu nebo supta vajrasanu. Pro zvýšení účinku lze 

v pozici dýchat udžájí pránajámou. 

Účinky 

Ásana zlepšuje trávení a peristaltiku střev, ulevuje při obtížích se zácpou. Stimuluje nadledvinky, 

slinivku břišní, štítnou žlázu a příštítná tělíska. 
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Obr. 1 – Leh na zádech  

 

Obr. 2 – S nádechem přednožíme a provedeme hluboký leh vznesmo, nohy se dotknou země. Paže ve 

vzpažení se dotknou prstů na nohách  
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Obr. 3 – Vracíme ruce zpět na zem a přes leh přecházíme s výdechem do sedu a následně do 

hlubokého ohnutého předklonu 
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Relaxační techniky 
Stav relaxace je totožný se stavem uvolnění. Schopnost uvolnění na fyzické i mentální rovině se řadí 

mezi vyšší stupně jógy. Relaxace je v józe chápána jako pocit přebývání v těle a odpoutání se od 

vnějšího světa a je odrazovým můstkem pro meditaci. Prostřednictvím relaxace lze tělo i mysl zbavit 

únavy a vyčerpanosti. Doprovodnými projevy relaxace je snížení svalového napětí, snížené prokrvení, 

pokles tělesné teploty (až o 2 °C), zpomalení srdečního rytmu, dechové frekvence a metabolismu. 

Snižuje se frekvence mozkových vln na hladinu alfa (7–14 Hz), v hlubokých stavech relaxace až na 

hladinu théta (4–7 Hz). Na rozdíl od hlubokého spánku na hladinách delta (1–4 Hz) je relaxace bdělým 

stavem. 

Relaxaci lze cvičit samostatně nebo v rámci lekce – na jejím začátku, konci, ale i v průběhu. Důležitá je 

volba vhodné a pohodlné pozice. Místo, kde relaxujeme, by mělo být teplé, tiché a bezpečné. Doba 

relaxace závisí na pokročilosti, pokročilejší jogín může setrvávat v relaxaci déle. Tělo je v relaxační 

pozici klidné a nehybné. Mezi základní relaxační pozice řadíme pozici mrtvoly (Shavasana) a pozici 

spícího tygra (Matsya kridasana). 

Typy relaxace 

Relaxace s uvědomováním si jednotlivých částí těla 

Pozornost zaměřujeme postupně na konkrétní místa na těle, kde pracujeme s představou napětí 

a uvolnění. K vyvolání napětí lze využít jemný pohyb. Doporučujeme začít u končetin a přes trup 

pokračovat až k hlavě. 

Relaxace s uvědomováním si tíhy/vnitřní lehkosti těla 

Pozornost přesunujeme postupně k jednotlivým částem těla, u kterých vyvoláváme pocit tíhy, 

následně lehkosti. Představa tíhy může být doprovázena vědomím hmotnosti, kterou se části těla 

spočívají na podložce. 

Relaxace s koncentrací na dech 

Pozornost je zaměřena na dech, který vědomě neovlivňujeme. Sledujeme místo, odkud dech přichází 

a kam plyne. Vhodné je započít dechu u nosních dírek, kde je velice dobře zachytitelný. Můžeme se 

soustředit na teplotu dechu, na jeho vlhkost, na zvuk při vdechu a výdechu. Dech je možné sledovat až 

do dolních končetin, při výdechu dochází k uvolnění. 

Relaxace s koncentrací na dechové pohyby 

Pozornost je zaměřena na pohyb, který rytmicky doprovází dech. Na místa, kde dechový pohyb 

sledujeme, můžeme pokládat dlaně (na břicho, hrudník, záda atd.). Sledujeme rozpínavé a smršťující 

pohyby zvoleného místa. Tímto způsobem lze vnímat dechové pohyby i v končetinách. 
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Relaxace s koncentrací na mantru 

Pozornost je nejprve zaměřena na rytmus dechu, poté zahájíme vnitřní nebo tichou recitaci mantry. 

Doporučují se krátké mantry na jeden dechový cyklus, například „So Ham“ nebo „Om“. Recitace mantry 

je jednou z nejefektivnějších relaxačních technik. 

Relaxace s vizualizací 

Častým typem relaxace je vybavování a vyvolávání představ a obrazů v mysli. Lze pracovat 

s představou moře, pláže a mnoha jiných míst. Lze si vybavovat příjemně pocity, kdy jsme poprvé 

uviděli moře, ucítili slanost větru, šplhali na kopec, zažili východ nebo západ slunce atd. Je vhodné volit 

neutrální a bezpečné obrazy, aby nedocházelo k vyplavování nepříjemných a traumatických zážitků 

(kdo se v dětství v moři topil, může zažívat pocity úzkosti). 
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Meditační techniky 
Meditace je pokročilá technika, jenž navazuje na zvládnutou schopnost maximální koncentrace 

a uvolnění. Podstatou meditace je vědomí přítomného okamžiku, který se podobá spánku, mysl je však 

bdělá. Nevzpomínáme, ani plánujeme. 

V meditačním stavu mysl nepotřebuje žádný jev ani předmět a ustálí se v bezpředmětném pozorování. 

Mysl je tím, kdo pozoruje i vlastním předmětem pozorování. Tento stav je v józe popisován jako 

Dhjána, pozorovatel splývá s předmětem pozorování i s vlastním pozorováním. 

Při provádění meditace mohou přicházet myšlenky a vjemy. Pokud jim nevěnujeme pozornost, pomalu 

se odplaví. Mohou přicházet i pocity vznášení se, otáčení hlavy, kývání či vystupování z těla. Jde 

o průvodní jevy změněného stavu vědomí. 

Z pohledu fyziologie se, podobně jako při relaxaci, v těle odehrává řada změn. Dochází ke snížení 

svalového napětí a prokrvení, k poklesu tělesné teploty, zpomalení srdečního rytmu, dechové 

frekvence a metabolismu. Frekvence mozkových vln se snižuje na hladinu alfa (7–14 Hz). 

Na psychologické rovině může mít meditace velice příznivý efekt na zmírňování úzkostí a snižování 

stresu. Zlepšuje spánek, ulevuje od obtíží s nespavostí a pomáhá získat emocionální stabilitu. 

Meditační pozice 

Sukhasana 

Výchozí pozice 

Sed, dlaně na podložce (obr. 1). 

Provedení 

Skrčíme levou nohu a zasuneme ji pod pravé stehno. Poté skrčíme pravou nohou a zasuneme ji pod 

levé stehno. Ruce položíme na kolena (obr. 2). 

Poznámky 

Dbáme na vzpřímenou páteř. Ásana je přípravou pro pokročilejší meditační sedy. Jelikož se země 

dotýká jen malá část sedací oblasti, je z dlouhodobého hlediska vyčerpávající. 

Účinky 

Ásana uvolňuje kyčelní, kolenní, hlezenní klouby, prokrvuje pánev a zklidňuje mysl. 



 
120 

 

Obr. 1 – Sed, dlaně na podložce 

 

Obr. 2 – Skrčíme levou nohu a zasuneme ji pod pravé stehno. Poté skrčíme pravou nohou 

a zasuneme ji pod levé stehno. Ruce položíme na kolena 

file:///C:/Users/x323995/OneDrive - Masarykova univerzita/035-vychodilova/web/pics/4.6.1_1_IMG_5697.jpg
file:///C:/Users/x323995/OneDrive - Masarykova univerzita/035-vychodilova/web/pics/4.6.1_1_IMG_5695.jpg
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Vajrasana 

Výchozí pozice 

Klek sedmo, ruce na stehnech. 

Provedení 

Zaujmeme pozici kleku sedmo s dosedem až na paty, ruce položíme na stehna (obr. 1). 

Poznámky 

Dbáme na vzpřímenou páteř. Ásana je přípravou pro pokročilejší meditační sedy. 

Účinky 

Ásana uvolňuje páteř, zlepšuje trávení a stimuluje pohlavní orgány. 

 

Obr. 1 – Z kleku dosedneme až na paty, ruce položíme na kolena. 

Padmasana 

Výchozí pozice 

Sed, dlaně na podložce (obr. 1). 

Provedení 

Skrčíme pravou nohu a pomocí paží položíme vnější stranu pravého chodidla na stehno levé nohy, nárt 

je až v třísle, chodidlo vytočené vzhůru. Poté obdobným způsobem položíme levé chodidlo na pravé 

stehno. Kolena jsou na zemi. Ruce položíme na kolena do čin mudry a mírně předkloníme hlavu (obr. 

2). 

file:///C:/Users/x323995/OneDrive - Masarykova univerzita/035-vychodilova/web/pics/4.6.1_2_IMG_5696.jpg
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Poznámky 

Dbáme na vzpřímenou páteř. Nohy do třísel nezakládáme násilím. Pozici cvičíme pouze tehdy, jsme-li 

schopni založit nohy bez pomoci rukou. 

Účinky 

Ásana má léčivé účinky na celý organismus. Zklidňuje mysl a prohlubuje meditační stav. 

 

Obr. 1 – Sed, dlaně na podložce  

file:///C:/Users/x323995/OneDrive - Masarykova univerzita/035-vychodilova/web/pics/4.6.1_1_IMG_5697.jpg
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Obr. 2 – Skrčíme pravou nohu a pomocí paží položíme vnější stranu pravého chodidla stehno levé 

nohy, nárt je až v třísle, chodidlo vytočené vzhůru. Poté obdobným způsobem položíme levé chodidlo 

na pravé stehno. Kolena jsou na zemi. Ruce položíme na kolena do čin mudry a mírně předkloníme 

hlavu. 

Dhyana veerasana 

Výchozí pozice 

Sed, dlaně na podložce (obr. 1). 

Provedení 

Skrčíme levou nohu, patu položíme vedle pravé hýždě, nárt leží na zemi. Poté skrčíme pravou nohou 

a obdobným způsobem ji založíme vedle levé hýždě. Kolena jsou nad sebou. Ruce položíme na kolena 

(obr. 2). 

Poznámky 

Dbáme na vzpřímenou páteř a pravidelný dech. 

Účinky 

Ásana stimuluje vaječníky a další pohlavní orgány. Dále působí na trávení a doporučuje se jako 

prevence cukrovky. 

file:///C:/Users/x323995/OneDrive - Masarykova univerzita/035-vychodilova/web/pics/4.6.1_3_IMG_5850.jpg
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Obr. 1 – Sed, dlaně na podložce  

 

Obr. 2 – Skrčíme levou nohu, patu položíme vedle pravé hýždě, nárt leží na zemi. Poté skrčíme 

pravou nohou a obdobným způsobem ji založíme vedle levé hýždě. Kolena jsou nad sebou. Ruce 

položíme na kolena. 

file:///C:/Users/x323995/OneDrive - Masarykova univerzita/035-vychodilova/web/pics/4.6.1_4_IMG_5697.jpg
file:///C:/Users/x323995/OneDrive - Masarykova univerzita/035-vychodilova/web/pics/4.6.1_4_IMG_5852.jpg
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Typy meditace 

Meditace s koncentrací na nehybnost těla 

Tuto techniku lze provádět v libovolné meditační pozici, na rukou je možno založit čin mudru. 

Zaujmeme vybranou pozici, ujistíme se, že je pohodlná a setrváme v ní 30 minut bez hnutí. Jediný 

pohyb je ten, který souvisí s dechem. Pozornost zaměříme nejdříve na rytmus dechu. Pokud se dostaví 

potřeba pohybu, pouze ji registrujeme a pozorujeme, ale pohyb neprovádíme. Tělo vnímáme jako 

pevné (představa kamene, sádry, betonu). Následně pozorujeme změny v hloubce dechu a jeho rytmu, 

vnímáme postupné zklidňování, utišuje se mysl. V klidovém stavu setrváme do konce meditace. 

Techniku zakončujeme třemi opakováními mantry „Óm“. 

Meditace Adžapa džapa 

Techniku lze provádět v libovolné meditační pozici. Tato meditační technika pracuje s dechem 

a opakováním mantry („So Ham“ nebo „Óm“). Svou pozornost zaměříme na opakování zvolené 

mantry, na rytmus tohoto zvuku. Mantru opakujeme v rytmu našeho přirozeného dechu. Po určité 

době nastává stav mysli, kdy již mantru není třeba opakovat, mantra začne znít sama od sebe v naší 

mysli, „stává se naší součástí“. Rytmus dechu se může měnit, zpomalovat od 15 dechů za minutu až po 

2 až 3 dechy za minutu. Délka meditace závisí na stupni pokročilosti naší meditační praxe. 

Meditace na vnitřní ticho 

Techniku lze provádět v libovolné meditační pozici. Meditace na vnitřní ticho nebo vnitřní klid je 

zaměřena na schopnosti zamyšlení a hledání zdrojů naší vnitřního neklidu. Pokud tento zdroj 

odkryjeme, věnujeme mu pozornost tak dlouho, dokud se naše mysl tímto zdrojem neklidu nenasytí. 

Poté přichází čas zdroj „odložit a více se k němu nevracet“. Takto zpracováváme informace, které 

k nám přicházejí z vnějšku, ale také informace, které jsou uloženy v našem vědomí ve formě myšlenek, 

emocí, fobií a atd. Následně může dojít k vyplavování obrazů z našeho podvědomí, které mohou být 

těžko uchopitelné. I ty je nutné zpracovat, rozpoznat jejich význam a následně je nechat odejít. Pokud 

necháme odeznít i tento stav, naše mysl se vyčistí a vyprázdní, dostavuje se vnitřní ticho a zklidnění.  

Meditace v Jóga nidře 

Techniku lze provádět v libovolné meditační pozici. Jóga nidra neboli jógový spánek je stav, kdy se naše 

mentální aktivita podobá stavu hlubokého spánku, mysl je však vědomá. Tento stav je podobný době 

těsně před usnutím, kdy je tělo i mysl v hluboké fyzické, duševní i emoční relaxaci. Jako meditační 

techniku je vhodné ji provádět po dobu alespoň 30 minut. Nejprve provedeme úvodní přípravu, 

nastavíme tělo do relaxační pozice a provedeme relaxaci. Pokračujeme vložením přání do našeho 

vědomí a jeho opakováním. Postupně procházíme jednotlivé části těla, vnímáme náš vnitřní prostor, 

naše pocity a dech, využíváme vizualizace. Jóga nidru ukončíme vědomým vybavením si našeho přání. 
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Ukázková lekce 
Ukázková sestava slouží jedna z variant, která může sloužit k inspiraci. Obecnou zásadou jógové lekce 

je její zahájení nácvikem plného jógového dechu v tureckém sedu. Vhodné je zařadit i aktivizující 

dechovou techniku bastrika pránajáma. Následuje úvodní zahřátí, například sestava Khatu pránam. 

Tuto sestavu je vhodné provádět 5–10 minut, počet opakování závisí na rychlosti dýchání, ale obecně 

je možno opakovat 4–8 cyklů. Pozice, které vybíráme pro následující praxi, by měly být seřazeny logicky 

tak, abychom jimi působili na celou endokrinní soustavu – zařazujeme pozice pro stimulaci vaječníků, 

nadledvinek, štítné žlázy i hypofýzy. Začátečníci provádí pozice pouze staticky společně s plným 

jógovým dechem. Mírně pokročilí provádějí pozice dynamicky. U pozic, u kterých je takto uvedeno, lze 

pohyb kombinovat s dechovými technikami bastrika či udžájí pránajáma. Sestavu lze prokládat 

průběžně relaxací v pozici mrtvoly. Doba trvání průběžné relaxace je individuální, obvykle 3 minuty. 

Závěrečná relaxace by měla trvat minimálně 15 minut. Na relaxaci je možno navázat meditací. Meditaci 

je vhodné praktikovat v jednom z jógových sedů. U začátečníků je doba meditace 10 minut, tuto praxi 

je dobré postupně prodlužovat až na 20, ideálně 30 minut.  

Ukázková lekce, 60 minut: 

Úvodní část (15 minut) 

• Plný jógový dech 

• Bastrika pránajáma 

• Khatu pránam 

Hlavní část – pozice ze sedu (8 minut) 

• Shashank bhujangasana (nadledvinky a vaječníky) 

• Ardha matsyendrasana (slinivka břišní, nadledvinky a vaječníky) 

• Marjariasana (nadledvinky a vaječníky) 

Hlavní část – pozice ze stoje (12 minut) 

• Tiryaka tadasana (vaječníky a nadledvinky) 

• Kati chakrasana (štítná žláza) 

• Utthita lolasana (nadledvinky a hypofýza) 

• Dolasana (vaječníky a hypofýza) 

• Ardha Chandrasana (hypofýza) 

Hlavní část – pozice z lehu (10 minut) 

• Bhujangasana (štítná žláza, nadledvinky a vaječníky) 

• Dhanurasama (štítná žláza, nadledvinky a slinivka břišní) 

• Kandharasana (štítná žláza a vaječníky) 

• Sarvangasana (štítná žláza a hypofýza) 

Závěrečná část – relaxace (15 minut) 

• Relaxace s uvědomováním si jednotlivých částí těla 
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