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UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín

INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážený pane, vážená paní,
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními
předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním
v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva
o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí
ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce s názvem Pedagogika jógových poloh ve vztahu ke
zdraví veřejnosti prováděné na katedře fyzioterapie FTVS UK.
Cílem diplomové práce je zmapovat kvalitu prováděných a přesnost daných jógových pozic a jejich
pedagogiky vzhledem ke zdraví populace.
Práce bude zpracovávána pomocí metody pozorování a formou rozhovoru. Jedná se o neinvazivní
metody.
Výzkum bude probíhat formou aktivní účasti výzkumníka na lekcích jógy a pozorováním jednotlivých
pozic. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší, než jsou běžně očekávána u tohoto typu
výzkumu. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená
Pozorování bude probíhat od června 2017 do období ledna 2018. Každá lekce bude navštívena
minimálně jednou a maximálně třikrát, dle potřeby.
Zmapování kvality veřejných lekcí jógy vzhledem ke zdraví cvičenců.
Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchovaná v anonymní podobě a publikovaná
v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a na konferencích, případně budou
využitá při další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána.
S výsledky výzkumu se můžete seznámit v diplomové práci, odborných článcích nebo na e-mail
adrese: t.kozakova@centrum.cz

Jméno

a

příjemní

hlavního

řešitele

a

předkladatele:

Bc.

Kristýna

Kozáková

Podpis:....................….
Jméno

a

příjmení

osoby,

která

provedla

poučení:

…………………………

Podpis:....................….

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí
ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny
relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem
dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast
ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi
UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu.
Místo, datum:
Jméno a příjmení účastníka ................................................ Podpis: ....................................
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Tabulka 1 Zobrazení obecných parametrů u lektorů 1–5
Styl jógy

Lektor 1
Vinyása jóga

Lektor 2
Jóga pro zdravá záda

Lektor 3
Hatha jóga

Lektor 4
Power jóga

Lektor 5
Ashtanga jóga

Počet klientů

10

10

12

8

4

PowerYoga Akademie 2013,
Gravid jóga dle Smejkalové
2016,
Teacher training
Sachidananda ashtanga yoga
shala v Mysore, Indie 2017

Česká asociace jógy 2.,3.třída Hatha jóga
Trenérská škola FISAF

IQ Akademie - instruktor
jógy

TTC Improve Academy
2017
osobní praxe v Indii
2016

Zdravotnické vzdělání

Ne

Ne

Ne

PowerYoga Akademie:
Instruktor power jógy
Jóga pro seniory
Jóga pro těhotné
Základní relaxační a
meditační techniky
Umění jógového dotyku a
asistence v ásanách
Ne

Využití pomůcek na lekci
Ohled na zdravotní stav
klientů

Ne

Ne

Ano (deky, bločky, pásky)

Ano (deky na vypodložení)

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ohled na úroveň jógy
u klientů

Ne, lektor se nezeptal, zda je
někdo
poprvé

Ne, lektor se nezeptal, zda
je někdo
poprvé

Ne, lektor se nezeptal, zda je
někdo
poprvé

Ne, lektor se nezeptal,
zda je někdo
poprvé

Korekce v pozicích během
lekce

Ano, lektor během lekce
korigoval v pozicích
eventuelně nebízel jiné
varianty pozic.

Ne, během lekce lektor
nekorigoval.
Spoléhal na to, že klienti
vědí, o jaké pozice
se jedná. Pouze
předcvičoval.
Ano, zařazuje vždy
všechny typy pozic, tak
aby účinky jednotlivých
pozic byly vyvážené.
Zahrnuje zejména záklony
jednodušší tak, aby
je zvládli všichni klienti.

Ano, lektor během lekce
obcházel a korigoval
v pozicích. Kladl důraz na
výdrž v pozici a
správné provedení.

Ano, lektor se ptal, zda je
někdo poprvé a na
tyto klienty se pak zaměřil
více.
Ano, lektor během lekce
obcházel klienty.
Korigoval v pozicích a
eventuelně nabízel jiné
varianty.

Vzdělání v józe

Zařazování záklonových
pozicí v lekci

Poznámky

Ano, zařazuje pokaždé.
Nejčastěji pozici Udhva muha
švánásana
a pozice Matsjásana.

Lektor vede workshopy
zaměřené pouze
na záklonové pozice, kde
klade důraz na
jejich provedení a správnou
techniku.

III

Ano, lektor zařazuje záklony
pokaždé.
Cvičí především záklony v
poloze na břiše a
přípravnou fázi na
Usthrasanu.

Ano, zařazuje do každé
lekce. Nejčastěji
pozici kobry, ryby,
kobylky, velblouda.

Ne

Ne, během lekce lektor
neobcházel a
nekorigoval
klienty.
Spíše sám předcvičoval
jednotlivé ásany.
Ano, zařazuje do každé
lekce.

Tabulka 2 Zobrazení obecných parametrů u lektorů 6–10
Lektor 6

Lektor 7

Lektor 8

Lektor 9

Lektor 10

Hatha jóga

Power jóga

Dynamická vinyása

Hatha jóga

Power jóga

12

16

10

10

12

Osobní praxe v Thajsku
2016
RYT 200 hodin TTC
RYT 500 hodin TTC

Instruktor jógyyoggi4yoggi

Zdravotnické vzdělání

Ano – zdravotní sestra

PowerYoga Akademie
Dance yoga
BMSA- Dětská jóga
BMSA - technika pozic
BMSA - trenér jógy
IQ centrum - držení těla
Spiral Dynamic koncept
Karma jóga - učitel
učitelů jógy
Ne

Česká asociace jógy
- Hatha jóga instruktor
Prana Vashya yoga

Vzdělání v józe

PowerYoga Akademie:
Instruktor power jógy
Instruktor hatha Jógy
Gravid Jóga
praxe v Indii

Ne

Ne

Ne

Ano (bločky, pásky)

Ne, lektor pomůcky
nevyužil.
Byly ale k dispozici.

ne, lektor pomůcky
nevyužil

Styl jógy
Počet klientů

Ano (deky, bločky, pásky) Ano (bločky, polštářky)
Využití pomůcek na lekci

Ohled na zdravotní stav
klientů

Ano, lektor se ptal na
zdravotní omezení
klientů

Ano, lektor se ptal na
zdravotní omezení
klientů

Ne, lektor se nezajímal
o zdravotní omezení
klientů

Ne, lektor se nezajímal o
zdravotní omezení
klientů

Ano, lektor se ptal
na zdravotní omezení
klientů

Ohled na úroveň jógy
u klientů

Ano, lektor se zajímal,
zda je někdo poprvé

Ano, lektor se zajímal,
zda je někdo poprvé

Ne, lektor se nezeptal,
zda je někdo poprvé

Ne, lektor se nezajímal,
zda je někdo poprvé

Ano, lektor se zajímal,
zda je někdo poprvé

Ano, lektor
během lekce obcházel
a korigoval v pozicích.
Nabízel nejprve nižší
varianty,
až posléze nabídl vyšší
pozice
Ano, zařazuje do každé
lekce.

Ano, lektor korigoval
jak verbálně,
tak i obcházel klienty, a
dopomáhal
jim do správných pozic.

Ne, lektor korigoval
jen verbálně.

Ne, lektor korigoval
pouze verbálně

Ne, lektor neobcházel
klienty.
Korekce pouze
verbálně.

Ano, zařazuje záklony
do každé lekce.
Zejména přípravné
varianty a pozice vleže
na břiše.

Ano, zařazuje
pokaždé do lekce.

Ano, lektor zařazuje
záklony
do lekcí. Spíš ale
jednodušší
varianty.

Ano, lektor klade důraz
na zařazení záklonů
do každé lekce.

Korekce v pozicích
během
lekce

Zařazování záklonových
pozicí v lekci
Poznámky
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Tabulka 3 Zobrazení obecných parametrů u lektorů 11–15
Styl jógy

Lektor 11
Power jóga

Lektor 12
Hatha jóga

Lektor 13
Power jóga

Lektor 14
Power jóga

Lektor 15
Dynamická jóga

Počet klientů

5

12

10

14

4

PowerYoga AkademieInstruktor power jógy

PowerYoga AkademieInstruktor power jógy

Neuvedl

Akreditovaný kurz Instruktor jógy 2.,3. třídy
- Dům Jógy

Ne

Ne

Ne

Zdravotnické vzdělání

Ne

Instruktor tělesné výchovy a
jógy při Československém
svazu,
Akademie tělesné výchovy a
sportu Palestra
Nezmínil

Využití pomůcek na lekci

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ohled na zdravotní
stav klientů

Ano, lektor se zajímal
o zdravotní stav klientů.
Ano lektor se zajímal o
zkušesnosti klientů s
jógou.

Ne, lektor se nezeptal na
zdravotní stav klientů.
Ne, lektor se nazajímal,
zda je někdo poprvé

Ano, lektor se zajímal o
zdravotní stav klientů
Ano, lektor zjišťoval, zda
je někdo porvé.

Ne, lektor se nezajímal
o zdravotní stav klientů
Ano, lektor zjišťoval,
zda je někdo poprvé.

Ne, lektor se nezeptal
na zdravotní stav klientů
Ne, lektor nezjišťoval,
zda je někdo poprvé

Ano, lektor během lekce
obcházel a korigoval
klienty

Ano, lektor obcházel
klienty a korigoval je

Ne, lektor pozice
nekorigoval

Ano, lektor korigoval v
pozicích jak osobně,
tak verbálně.

Ano, lektor zařazuje
záklony do lekcí pokaždé.
Většinou jednoduché, a pokud
klienty dobře zná, troufne si na
vyšší a náročnější pozice.

Ne, lektor záklony
příliš nezařazuje
pro náročnost

Ano, zařazuje záklony,
pokud klienty dobře zná.

Vzdělání v józe

Ohled na úroveň jógy
u klientů

Korekce v pozicích během
lekce

Zařazování záklonových
pozicí v lekci

Poznámky

Jednalo se spíše o
nespecifické zdravotní cvičení
než o jógu. Záklon proveden
pouze 1x – spíše jako
dynamické protažení.

V

Ano, lektor korigoval a
individuálně řešil s
klienty
jednotlivé pozice.
Nabízel varianty.
Ano, lektor zařazuje
Ano, zařazuje záklony
záklony do lekcí často.
často.
Zdůrazňuje jejich
Spíše jednodušší vleže na
nutnost pro dotvoření lekce.
břiše.
Až na konci lekce lektor
zjistil, že jedna z klientek
má operovanou kyčel.

Tabulka 4 Zobrazení obecných parametrů u lektorů 16–20
Styl jógy

Lektor 16
Power jóga

Lektor 17
Jemná jóga

Lektor 18
Power jóga

Lektor 19
Body Mind jóga

Lektor 20
Power jóga

Počet klientů

16

8

12

16

16

Power Yoga Akademie:
Instruktor power jógy
Joga pro děti
Jóga pro těhotné
Jóga v rehabilitaci -I,II - Mgr. Martina
Ježková
Lektor pro instruktory jógy

Neuvedl

Kurz fitness instruktora
se
zaměřením na power
jógu - Běloruská státní
univerzita fyzické
kultury a sportu

Školící středisko
Blanky Janíčkové
Licence Instruktor Jógy

Instruktor jógy II.třída

Ne

Ne

Ano - zdravotní sestra

Ne

Zdravotnické vzdělání

Ano- rehabilitační lékař
Kurz manuální a myoskeletální
medicíny
Kurz DNS pro lékaře - A,B,C

Využití pomůcek na lekci

Ano (bločky)

Ne

Ne

Ne

Ano (bločky, destičky)

Ano, lektor se zajímal o zdravotní
stav klientů

Ne, lektor se nezeptal
na zdravotní stav
klientů

Ano, lektor se zeptal na
zdravotní stav klientů

Ano, lektor se zajímal
o zdravotní stav klientů

Ne, lektor se nezeptal
na zdravotní stav
klientů

Ohled na úroveň jógy
u klientů

Ano, lektor se zajímal,
zda je na lekci někdo poprvé

Ne, lektor se nezajímal,
zda je někdo poprvé

Ano, lektor se zajímal,
zda je někdo poprvé

Ano, lektor se zajímal,
kdo je poprvé

Ne, lektor se nezajímal,
zda je někdo poprvé

Korekce v pozicích
během lekce

Ano lektor obcházel a korigoval
klienty do správných pozic. Nabízel
varianty.

Ne, lektor korigoval
pouze verbálně

Ano, lektor obcházel a
korigoval klienty do
pozic

Ne, lektor neobcháze
l klienty. Korekce pouze
verbální.

Ne, lektor neobcháze
l klienty. Korekce
pouze verbální.

Ano, lektor zařazuje záklony do každé
lekce. Spíše přípravné cviky k
záklonům.

Ano, snaží se záklony
do lekcí zařazovat
pokaždé

Ano, lektor zařazuje
záklony
do lekcí pokaždé

Ano, lektor zařazuje
záklony
velmi často do lekcí.

Ano, lektor zařazuje

Zařazování záklonových
pozicí v lekci

Vzdělání v józe

Ohled na zdravotní
stav klientů

Poznámky

VI

Tabulka 5 Sledované parametry u pozice Usthrasana (Lektor 1–4)

Iyengar (12)

Lysebeth (27,28)

Oravcová (40)

Vysoký klek

Vysoký klek

Vysoký klek

Nejprve umístíme HKK na
boky.
Posléze P ruka se opírá o P
patu. L ruka o L patu.
Provedeme tlak dlaní do
nohou.

Nejprve umístění dlaní do
oblasti beder. Až páteř dosáhne
maximálního
záklonu, paže opíráme o paty
nohou. Paže nenesou váhu
celého těla a jsou pouze oporou.

Chodidla a kolena jsou
u sebe. Nárty leží volně
na podložce s prsty
směřujícími dozadu. Stehna
míří kolmo k podložce.
Neuvádí.

Kolena od sebe mohou být
oddálena, palce nohou se musí
dotýkat.
Stehna kolmo k podložce.

Stehna jsou umístěna kolmo k
podložce. Nárty a lýtka leží volně
na podložce.

Neuvádí.

Vysunutí pánve vpřed a
přenesení těžiště nad kolenní
čéšky.

Polohou pánve (viz. níže) a
stažením
dolních žeber kaudálně
aktivujeme HSS.
Naklopení pánve do neutrální
pozice a přitažení stydké kosti
vzhůru. Kostrč směřuje k patám.

Hlavu uvádíme do
záklonu.

Hlavu uvádíme do
záklonu.

Hlava v mírném záklonu. Pohled
očí směřuje vzhůru.

Neuvádí.

Výchozí poloha vleže na břiše.
Kolena oddálena od sebe, paže
uchopí kotníky
a tahem stehenních svalů jsou
chodidla tažena vzad a trup se
zvedá od podložky. Kolena se
nesmí zvednout od země.

Tzv. „malý velbloud“ s výchozí
pozicí v sedu na patách. Opora
dlaní za chodidly. Odtlačením od
dlaní a vytahováním kolen šikmo
dolů zvedáme pánev vzhůru.
Hlava je v záklonu.

Neuvádí.

Opora paží o paty nohou.
Působením tlaku dlaněmi do pat
prohlubujeme záklon.

Usthrásana
Výchozí
pozice

Lektor 1 Lektor 2 Lektor 3

Poloha HKK

Vysoký klek
/

/

/

/

/

/

Dlaně umístěné do
oblasti beder. Při dokončení do
úplné pozice opora dlaní o paty
nohou.

Kolena oddáleny na šíři pánve.
Nárty a lýtka uvolněné. Stehna
kolmo k podložce.

Poloha DKK

/

/

/

Aktivace HSS

/

/

/

Poloha pánve

/

/

/

Poloha hlavy

/

/

/

Modifikace

Obrázek 21 Pozice Usthrasana (15)
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Lektor 4

/

/

/

Důraz na zpevnění břišní stěny.
Stažení žeber kaudálně.
Důraz na podsazení pánve bez
aktivity hýžďových svalů.
Hlavu držet zpříma v
prodloužení páteře.
Brada mírně zasunuta vzad.
Dokončení až do úplného
velblouda
s oporou paží o paty DKK.
Hlava držena stále zpříma.

Tabulka 6 Sledované parametry u pozice Usthrasana (Lektor 5–8)

Iyengar (12)

Lysebeth (27, 28)

Oravcová (40)

Vysoký klek

Vysoký klek

Vysoký klek

Nejprve umístíme HKK na
boky.
Posléze P ruka se opírá o P
patu. L ruka o L patu.
Provedeme tlak dlaní do
nohou.
Chodidla a kolena jsou
u sebe. Nárty leží volně
na podložce s prsty
směřujícími
dozadu. Stehna míří kolmo k
podložce.
Neuvádí.

Neuvádí.

Nejprve umístění dlaní do
Opora paží o paty nohou.
oblasti beder. Až páteř
Působením tlaku dlaněmi do
dosáhne maximálního
pat prohlubujeme záklon.
záklonu, paže opíráme o paty
nohou. Paže nenesou váhu
celého těla, jsou pouze oporou.
Stehna jsou umístěna kolmo
Kolena od sebe mohou být
k podložce. Nárty a lýtka
oddálena, palce nohou se musí
leží volně na podložce.
dotýkat.
Stehna kolmo k podložce.
Neuvádí.

Vysunutí pánve vpřed a
přenesení těžiště nad kolenní
čéšky.

Hlavu uvádíme do
záklonu.

Hlavu uvádíme do
záklonu.

Neuvádí.

Výchozí poloha vleže na břiše.
Kolena oddálena od sebe, paže
uchopí kotníky
a tahem stehenních svalů jsou
chodidla tažena vzad
a trup se zvedá od podložky.
Kolena se nesmí zvednout od
země.

Polohou pánve (viz. níže) a
stažením
dolních žeber kaudálně
aktivujeme HSS.
Naklopení pánve do
neutrální
pozice a přitažení stydké
kosti vzhůru. Kostrč
směřuje k patám.
Hlava v mírném záklonu.
Pohled očí směřuje vzhůru.
Tzv. „malý velbloud“ s
výchozí pozicí v sedu na
patách. Opora dlaní za
chodidly. Odtlačením od
dlaní a vytahováním kolen
šikmo dolů zvedáme pánev
vzhůru. Hlava je v záklonu.

Usthrásana
Výchozí
pozice
Poloha HKK

Poloha DKK

Lektor 5
/

/

/

Aktivace HSS

/

Poloha pánve

/

Poloha hlavy

/

Modifikace

/

VIII

Lektor 6
Vysoký klek
Umístění dlaní do oblasti beder.
Posléze opora paží o paty
nohou.

Kolena oddálena na šíři pánve.
Kolena kolmo k podložce.
Dále bez popisu.

Důraz na stažení spodních
žeber
kaudálně. Zpevnění břišní
stěny.
Důraz na podsazení pánve s
kostrčí
směřující k zemi a stydkou
kostí přitaženou vzhůru.
Hlavu nezakláníme. Hlava v
prodloužení páteře
s bradou zasunutou vzad.
Pozice s využitím pěnových
bločků.
Ty byly umístěny vedle pat.
Pohodlnější pozice pro klienty s
omezenou pohyblivostí.

Lektor 7

Lektor 8

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Tabulka 7 Sledované parametry u pozice Usthrasana (Lektor 9–12)

Iyengar (12)

Lysebeth (27, 28)

Oravcová (40)

Vysoký klek

Vysoký klek

Vysoký klek

Nejprve umístíme HKK na
boky.
Posléze P ruka se opírá o P
patu. L ruka o L patu.
Provedeme tlak dlaní do
nohou.

Nejprve umístění dlaní do
oblasti beder. Až páteř
dosáhne maximálního
záklonu, paže opíráme o paty
nohou. Paže nenesou váhu
celého těla, jsou pouze
oporou.
Kolena od sebe mohou být
oddálena, palce nohou se
musí dotýkat.
Stehna kolmo k podložce.

Chodidla a kolena jsou
u sebe. Nárty leží volně
na podložce s prsty
směřujícími
dozadu. Stehna míří kolmo k
podložce.
Neuvádí.

Neuvádí.

Hlavu uvádíme do
záklonu.

Neuvádí.

Neuvádí.

Opora paží o paty nohou.
Působením tlaku dlaněmi do pat
prohlubujeme záklon.

Stehna jsou umístěna kolmo k
podložce. Nárty a lýtka leží
volně na podložce.

Vysunutí pánve vpřed a
přenesení těžiště nad kolenní
čéšky.

Polohou pánve (viz. níže) a
stažením
dolních žeber kaudálně
aktivujeme HSS.
Naklopení pánve do neutrální
pozice a přitažení stydké kosti
vzhůru. Kostrč směřuje k patám.

Hlavu uvádíme do
záklonu.

Hlava v mírném záklonu.
Pohled očí směřuje vzhůru.

Tzv. „malý velbloud“ s výchozí
Výchozí poloha vleže na
pozicí v sedu na patách. Opora
břiše.
dlaní za chodidly. Odtlačením
Kolena oddálena od sebe,
od dlaní a vytahováním kolen
paže uchopí kotníky
šikmo dolů zvedáme pánev
a tahem stehenních svalů jsou
vzhůru. Hlava je v záklonu.
chodidla tažena vzad
a trup se zvedá od podložky.
Kolena se nesmí zvednout od
země.

Usthrásana
Výchozí
pozice

Poloha HKK

Lektor 9
/

/

Lektor 10
Vysoký klek
Opora dlaní o bedra a
provedení záklonu.
Poté opora jedné a druhé
dlaně o kotníky.

Lektor 11 Lektor 12
/

/

/

/

/

./

/

/

/

/

Kolena na šířku pánve.
Dále bez popisu.

Poloha DKK

/

Aktivace HSS

/

Bez popisu.

Bez popisu.

Poloha pánve

Poloha hlavy

/

/

Provádíme záklon hlavy.
Komu je nepříjemný
záklon, hlavu držíme
zpříma.

/

Bez modifikací.

Modifikace

IX

/

/

/

Tabulka 8 Sledované parametry u pozice Usthrasana (Lektor 13–16)

Iyengar (12)

Lysebeth (27,28)

Oravcová (40)

Vysoký klek

Vysoký klek

Vysoký klek

Nejprve umístíme HKK na
boky.
Posléze P ruka se opírá o P
patu. L ruka o L patu.
Provedeme tlak dlaní do
nohou.
Chodidla a kolena jsou
u sebe. Nárty leží volně
na podložce s prsty
směřujícími
dozadu. Stehna míří kolmo k
podložce.
Neuvádí.

Neuvádí.

Nejprve umístění dlaní do
Opora paží o paty nohou.
oblasti beder. Až páteř
Působením tlaku dlaněmi do
dosáhne maximálního
pat prohlubujeme záklon.
záklonu, paže opíráme o
paty nohou. Paže nenesou
váhu celého těla, jsou pouze
oporou.
Kolena od sebe mohou být Stehna jsou umístěna kolmo k
podložce. Nárty a lýtka leží
oddálena, palce nohou se
volně na podložce.
musí dotýkat.
Stehna kolmo k podložce.
Neuvádí.

Vysunutí pánve vpřed a
přenesení těžiště nad
kolenní čéšky.

Polohou pánve (viz. níže) a
stažením
dolních žeber kaudálně
aktivujeme HSS.
Naklopení pánve do neutrální
pozice a přitažení stydké kosti
vzhůru. Kostrč směřuje k
patám.

Hlavu uvádíme do
záklonu.

Hlavu uvádíme do
záklonu.

Hlava v mírném záklonu.
Pohled očí směřuje vzhůru.

Neuvádí.

Výchozí poloha vleže na
břiše.
Kolena oddálena od sebe,
paže uchopí kotníky
a tahem stehenních svalů
jsou chodidla tažena vzad
a trup se zvedá od
podložky. Kolena se nesmí
zvednout od země.

Tzv. „malý velbloud“ s
výchozí pozicí v sedu na
patách. Opora dlaní za
chodidly. Odtlačením od dlaní
a vytahováním kolen šikmo
dolů zvedáme pánev vzhůru.
Hlava je v záklonu.

Usthrásana
Výchozí
pozice

Lektor 13
/

Lektor 14
Vysoký klek

Lektor 15 Lektor 16
/

/

/

/

/

./

/

/

/

/

Umístění dlaní na paty a
provedení tlaku a vypnutí
hrudníku do záklonu.

Poloha HKK

/

Kolena na šířku pánve.
Dále bez popisu.

Poloha DKK

/

Aktivace HSS

/

Bez popisu.

Bez popisu.

Poloha pánve

/

Poloha hlavy

/

Provádíme záklon hlavy.

/

Bez modifikací.

Modifikace

X

/

/

/

Tabulka 9 Sledované parametry u pozice Usthrasana (Lektor 17–20)

Iyengar (12)

Lysebeth (27, 28)

Oravcová (40)

Vysoký klek

Vysoký klek

Vysoký klek

Nejprve umístíme HKK na
boky.
Posléze P ruka se opírá o P
patu. L ruka o L patu.
Provedeme tlak dlaní do
nohou.

Nejprve umístění dlaní do
oblasti beder. Až páteř
dosáhne maximálního
záklonu, paže opíráme o paty
nohou. Paže nenesou váhu
celého těla, jsou pouze
oporou.
Kolena od sebe mohou být
oddálena, palce nohou se
musí dotýkat.
Stehna kolmo k podložce.

Chodidla a kolena jsou
u sebe. Nárty leží volně
na podložce s prsty
směřujícími
dozadu. Stehna míří kolmo k
podložce.
Neuvádí.

Neuvádí.

Neuvádí.

Vysunutí pánve vpřed a
přenesení těžiště nad kolenní
čéšky.

Usthrásana
Výchozí
pozice

Opora paží o paty nohou.
Působením tlaku dlaněmi do
pat prohlubujeme záklon.

Poloha HKK

Lektor 17 Lektor 18
/

/

Lektor 19

Lektor 20

/

Vysoký
klek

/

/

Nejprve podél těla,
posléze vzpažením
obloukem
rovnou do záklonu a
opora o
stejnostrannou patu.

/

./

Stehna jsou umístěna kolmo k
podložce. Nárty a lýtka leží
volně na podložce.

Polohou pánve (viz. níže) a
stažením
dolních žeber kaudálně
aktivujeme HSS.
Naklopení pánve do neutrální
pozice a přitažení stydké kosti
vzhůru. Kostrč směřuje k
patám.

Hlavu uvádíme do
záklonu.

Hlavu uvádíme do
záklonu.

Hlava v mírném záklonu.
Pohled očí směřuje vzhůru.

Neuvádí.

Výchozí poloha vleže na
břiše.
Kolena oddálena od sebe,
paže uchopí kotníky
a tahem stehenních svalů
jsou chodidla tažena vzad
a trup se zvedá od podložky.
Kolena se nesmí zvednout od
země.

Tzv. „malý velbloud“ s
výchozí pozicí v sedu na
patách. Opora dlaní za
chodidly. Odtlačením od dlaní
a vytahováním kolen šikmo
dolů zvedáme pánev vzhůru.
Hlava je v záklonu.

Poloha DKK

/

/

Kolena oddálena na
šíři pánve.
Stehna kolno k
podložce.
Nárty volně
položené na
podložce.

Aktivace HSS

/

/

Bez popisu.

/

Poloha pánve

/

/

Bez popisu.

/

Poloha hlavy

/

/

Záklon hlavy.

/

/

Varianta bez opory
paží,
paže visí volně podél
těla.

/

Modifikace

XI

/

Tabulka 10 Sledované parametry u pozice Bhudjangasana (Lektor 1–4)

Iyengar (12)

Lysebeth(27,28,29)

Larsen (24)

Poloha vleže
na břiše

Poloha vleže na břiše s
čelem opřeným o podložku

Poloha vleže
na břiše

Dlaně umístěny po
stranách pánve.
Popisuje tlak dlaní do
země a odlepení trupu.

Dlaně v úrovni ramenních
kloubů s prsty směřujícími
k hlavě. Loketní klouby
pokrčené a u těla.
Při zvedání trupu jsou paže
neaktivní,
až v konečné fázi plní funkci
opory.

Paže natažené
dlouze vpřed.

Natažené se spojenými
chodidly k sobě.
Kolena napnutá, prsty
natažené.

Nohy jsou natažené s
chodidly spojenými a
mířícími vzhůru.
Nárty uvolněné.

Natažené DKK,
chodila u sebe.

Bez popisu.

Bez popisu.

Bez popisu.

Bhudjangasana Lektor 1
Výchozí
/
pozice

Bez popisu.

Záklon hlavy.

Přiklání se spíše k záklonu
hlavy.
Uznává však i hlavu drženou
zpříma.
Neuvádí.

Neuvádí.

Lektor 3

Lektor 4

Poloha
vleže na břiše

Poloha
vleže na břiše

Poloha
vleže na břiše

Dlaně umístěny ve
výšce prsou.

Poloha HKK

Poloha DKK

Aktivace HSS
Pánev zůstává na zemi.
Stydká kost se
neodlepuje od země.

Lektor 2

Stočení pánve stydkou
kostí vzhůru.
Udržované napětí v
páteři.
Udržované napřímení
krční páteře s
pohledem
vpřed.
Neuvádí.

/

/

/

Poloha hlavy

/

Modifikace

Natažené DKK.
Dále bez popisu.

DKK natažené,
spojené k sobě. Uvolněné
hýždě a lýtka.

DKK natažené, bez aktivity
hýždí.
Nárty volné na podložce.

Bez popisu.

Důraz na zpevnění břišní
stěny,
přitažení stydké kosti vzhůru.
Spodní žebra tažena dolů k
pánvi.

Bez popisu.

Bez popisu.

Podsazení pánve do neutrální
pozice před započetím.
Kostrč směřuje k patám. V
konečné fázi se neodlepuje od
podložky.

V konečné fázi se stydká
kost
neodlepuje od země.

Pohled vzhůru.
Záklon hlavy.

Napřímená krční páteř, bez
záklonu hlavy. Pohled zpříma.

Mírný záklon hlavy s
pohledem očí vzhůru.

/

Ardhabhudjangasanapozice sfingy na předloktí.
(Pro ty klienty, kterým
bhudjangasana není příjemná
nebo nevyhovuje zdravotně)

/

/

Poloha pánve

/

Obrázek 22 Pozice Bhudjangasana (15)

XII

Paže umístěny ve výšce ramen. Dlaně umístěny ve výšce
V konečné fázi důraz na
ramen.
semiflexi
Prsty rozevřené směřující k
hlavě. Lokty u těla.
v loktech.

Tabulka 11 Sledované parametry u pozice Bhudjangasana (Lektor 5–8)

Iyengar (12)

Lysebeth (27,28,29)

Larsen (24)

Poloha vleže
na břiše

Poloha vleže na břiše s
čelem opřeným o podložku

Poloha vleže
na břiše

Dlaně umístěny po stranách
pánve.
Popisuje tlak dlaní do země
a odlepení trupu.

Dlaně v úrovni ramenních
kloubů s prsty směřujícími
k hlavě. Loketní klouby
pokrčené a u těla.
Při zvedání trupu jsou paže
neaktivní,
až v konečné fázi plní funkci
opory.

Paže natažené
dlouze vpřed.

Natažené se spojenými
chodidly k sobě.
Kolena napnutá, prsty
natažené.

Nohy jsou natažené s
chodidly spojenými a mířícími
vzhůru.
Nárty uvolněné.

Natažené DKK,
chodila u sebe.

Bez popisu.

Bez popisu.

Bez popisu.

Bhudjangasana Lektor 5
Výchozí
/
pozice

Poloha HKK

Poloha DKK

Aktivace HSS
Pánev zůstává na zemi.
Stydká kost se neodlepuje od
země.

Bez popisu.

Neuvádí.

/

/

Stočení pánve stydkou kostí
vzhůru.
Udržované napětí v páteři.

Poloha pánve

Záklon hlavy.

/

Přiklání se spíše k záklonu
hlavy.
Uznává však i hlavu drženou
zpříma.

Udržované napřímení
krční páteře s pohledem
vpřed.

Neuvádí.

Neuvádí.

/

Poloha hlavy

/

Modifikace

/

XIII

Lektor 6

Lektor 7

Lektor 8

Poloha vleže
na břiše.

Poloha vleže
na břiše.

Poloha vleže
na břiše.

Poloha paží ve výšce
ramen. Prsty směřují
vpřed,
lokty jsou u těla a
pokrčené. V konečné
fázi pozice dbá na
semiflexi v loktech.
Stažení lopatek
kaudálně a ramena od
uší.
Natažené DKK v
pokračování pánve.
Uvolněné svaly hýždí,
stehen i lýtek

Dlaně ve výšce ramen.
Lokty pokrčené
směřují vzhůru.
V konečné fázi se
vyvarovat
hyperextenzi v
loktech. Ramena
tažena kaudálně od
uší.

Dlaně ve výšce prsou.
Dále bez popisu.

Natažené DKK
spojené k sobě.
Nárty volně na
podložce.
Hýžďové svaly
neaktivní.
Zpevnění a
oploštění břišní stěny.

Hýžďové svaly bez
aktivity.
Dále bez popisu.

Spodní žebra tažena
kaudálně.
Oploštění břišní stěny a
přitažení
stydké kosti vzhůru.
Podsazení pánve bez
Naklopení pánve do
neutrální pozice.
aktivity hýždí. V
Kostrč směřuje dolů k
konečné fázi stydká
nohám a stydká kost
kost naléhá na
se zvedá vzhůru.
podložku.
Spojeno s aktivací HSS.
Bez aktivity hýždí.
Stydká kost se
neodlepuje od podložky
v konečné pozici.
Hlava držena zpříma.
Napřímení krční
Pohled směřuje vpřed.
páteře.
Krční páteř napřímena, Pohled míří vpřed, bez
brada zasunuta do
záklonu hlavy.
retrakce.
/

/

Bez popisu.

Bez popisu.

Záklon hlavy a
pohled očí vzhůru.

/

Tabulka 12 Sledované parametry u pozice Bhudjangasana (Lektor 9–12)

Iyengar (12)

Lysebeth(27,28,29)

Larsen (24)

Poloha vleže
na břiše

Poloha vleže na břiše s
čelem opřeným o podložku

Poloha vleže
na břiše

Dlaně umístěny po
stranách pánve.
Popisuje tlak dlaní do
země a odlepení trupu.

Dlaně v úrovni ramenních
kloubů s prsty směřujícími
k hlavě. Loketní klouby
pokrčené a u těla.
Při zvedání trupu jsou paže
neaktivní,
až v konečné fázi plní funkci
opory.

Paže natažené
dlouze vpřed.

Natažené se spojenými
chodidly k sobě.
Kolena napnutá, prsty
natažené.

Nohy jsou natažené s
chodidly spojenými a
mířícími vzhůru.
Nárty uvolněné.

Natažené DKK,
chodila u sebe.

Bez popisu.

Bez popisu.

Bez popisu.

Pánev zůstává na zemi.
Stydká kost se neodlepuje
od země.

Bez popisu.

Stočení pánve stydkou
kostí vzhůru.
Udržované napětí v
páteři.

Záklon hlavy.

Přiklání se spíše k záklonu
hlavy.
Uznává však i hlavu drženou
zpříma.

Udržované napřímení
krční páteře s pohle dem
vpřed.

Neuvádí.

Neuvádí.

Neuvádí.

Bhudjangasana
Výchozí
pozice

Lektor 9

Lektor 10

Lektor 11

Lektor 12

Poloha vleže
na břiše

Poloha vleže
na břiše

Poloha vleže
na břiše

Poloha vleže
na břiše

Bez popisu.

Paže umístěny ve
výšce ramen.
Důraz na oporu o paže
až v konečné fázi.
Vyvarovat se
hyperextenzi loktů.
Ramena a lopatky
taženy kaudálně od uší.

Paže umístěny ve
výšce prsou.
Dále bez popisu.

Paže umístěny
ve výšce pasu.

Bez popisu.

Natažené DKK s
hýžďovým
svalstvem uvolněným.

Natažené DKK volně
na podložce.
Dále bez popisu.

Bez popisu.

Bez popisu.

Bez popisu

Bez popisu.

Bez popisu.

Bez popisu.

Před začátkem pozice,
podsazení pánve a
prodloužení
bederní lordózy.

Bez popisu.

Bez popisu.

Záklon hlavy.

Mírný záklon hlavy
s pohledem vzhůru.

Hlava držena zpříma,
krční páteř napřímena
a
brada mírně zastrčena
dozadu

Bez popisu.

/

/

/

/

Poloha HKK

Poloha DKK
Aktivace HSS
Poloha pánve

Poloha hlavy
Modifikace

XIV

Tabulka 13 Sledované parametry u pozice Bhudjangasana (Lektor 13–16)

Iyengar (12)

Lysebeth(27,28,29)

Larsen (24)

Poloha vleže
na břiše

Poloha vleže na břiše s
čelem opřeným o podložku

Poloha vleže
na břiše

Dlaně umístěny po stranách
pánve.
Popisuje tlak dlaní do země
a odlepení trupu.

Dlaně v úrovni ramenních
kloubů s prsty směřujícími
k hlavě. Loketní klouby
pokrčené a u těla.
Při zvedání trupu jsou paže
neaktivní,
až v konečné fázi plní funkci
opory.

Paže natažené
dlouze vpřed.

Nohy jsou natažené s
chodidly spojenými a
mířícími vzhůru.
Nárty uvolněné.
Bez popisu.

Natažené DKK,
chodila u sebe.

Natažené se spojenými
chodidly k sobě.
Kolena napnutá, prsty
natažené.
Bez popisu.

Bhudjangasana
Výchozí
pozice

Poloha HKK

Lektor 13

Lektor 14

Lektor 15

Lektor 16

Poloha vleže
na břiše

Poloha vleže
na břiše

Poloha vleže
na břiše

Poloha vleže
na břiše

Paže umístěny ve
výšce prsou.
V konečné poloze
důraz na
stažení lopatek a
ramen kaudálně.

Dlaně opřeny ve
výšce prsou podél
těla.
Lokty u těla, v
konečné poloze
důraz na stažení
lopatek k sobě a
dolů.

Dlaně opřeny ve
výšce ramen.
Důraz na aktivitu a
oporu paží až v
konečné fázi.
V konečné poloze
stažení ramen a
lopatek dozadu a
dolů.

Bez popisu.

Bez popisu.

Volně natažené
na podložce.

Dlaně opřeny ve
výšce ramen.
Lokty u těla a
aktivita paží se
zapojila až v
konečné fázi.
Důraz na mírnou
semiflexi v loktech a
stažení lopatek a
ramen kaudálně.
DKK volně
natažené,
spojené k sobě.

Bez popisu.

Bez popisu.

Spodní žebra
stahujeme dolů k
pánvi, zpevnění
břišní stěny a
přitažení stydké kosti
vzhůru.

Důraz na polohu
pánve v konečné fázi
nezvedáme od
podložky.

Pánev zůstává v
konečné fázi na
podložce.
Dále bez popisu.

Záklon hlavy a
pohled očí vzhůru.
Komu nebylo
příjemné, mohl držet
hlavu zpříma.

Mírný záklon hlavy.
Pohled očí vzhůru.

Před započetím
pozice naklopení
pánve
do neutrální pozice,
prodloužení bederní
lordózy a aktivace
HSS. Bez aktivity
hýždí.
Hlava držena zpříma,
napřímená krční
páteř, brada mírně
zasunuta vzad.

/

/

Poloha DKK

Bez popisu.

Aktivace HSS
Pánev zůstává na zemi.
Stydká kost se neodlepuje
od země.

Bez popisu.

Stočení pánve stydkou
kostí vzhůru.
Udržované napětí v páteři.

Poloha pánve

Záklon hlavy.

Neuvádí.

Přiklání se spíše k záklonu
hlavy.
Uznává však i hlavu drženou
zpříma.

Udržované napřímení
krční páteře s pohledem
vpřed.

Neuvádí.

Neuvádí.

Poloha hlavy
Modifikace

XV

/

Přitažení stydké
spony vzhůru.
Spodní žebra
stahujeme kaudálně
k pánvi a
břišní stěnu jemně
vtahujeme k páteři.
Naklopení pánve do
neutrální pozice,
kostrč směřuje k
patám. Nestahujeme
hýždě. Pánev dále
nezvedáme od
podložky.
Hlava v prodloužení
páteře,
krční páteř
napřímena, brada
vtažena vzad, pohled
vpřed.

/

Tabulka 14 Sledované parametry u pozice Bhudjangasana (Lektor 17–20)

Iyengar (12)

Lysebeth(27,28,29)

Larsen (24)

Poloha vleže
na břiše

Poloha vleže na břiše s
čelem opřeným o podložku

Poloha vleže
na břiše

Dlaně umístěny po stranách
pánve.
Popisuje tlak dlaní do země a
odlepení trupu.

Dlaně v úrovni ramenních
kloubů s prsty směřujícími
k hlavě. Loketní klouby
pokrčené a u těla.
Při zvedání trupu jsou paže
neaktivní,
až v konečné fázi plní funkci
opory.
Nohy jsou natažené s
chodidly spojenými a mířícími
vzhůru.
Nárty uvolněné.
Bez popisu.

Paže natažené
dlouze vpřed.

Natažené se spojenými
chodidly k sobě.
Kolena napnutá, prsty
natažené.
Bez popisu.
Pánev zůstává na zemi.
Stydká kost se neodlepuje od
země.

Bez popisu.

Záklon hlavy.

Přiklání se spíše k záklonu
hlavy.
Uznává však i hlavu drženou
zpříma.
Neuvádí.

Neuvádí.

Bhudjangasana
Výchozí
pozice

Poloha HKK

Natažené DKK,
chodila u sebe.
Bez popisu.
Stočení pánve stydkou
kostí vzhůru.
Udržované napětí v
páteři.
Udržované napřímení
krční páteře s pohledem
vpřed.
Neuvádí.

Lektor 17

Lektor 18

Lektor 19

Lektor 20

Poloha vleže
na břiše

Poloha vleže
na břiše

Poloha vleže
na břiše

Poloha vleže
na břiše

Paže ve výšce pasu.
Tlakem do dlaní se
zvedá trup. Lopatky
a ramena stahujeme
dolů od uší.

Dlaně umístěny ve
výšce prsou.
Aktivita paží až v
konečné fázi.
Lopatky a ramena
stahujeme od uší
dolů a dozadu.

Dlaně umístěny ve
výšce ramen.
Ramena a lopatky
stahujeme dolů a
dozadu.

Bez popisu

Bez popisu.

Hýždě volné,
bez stažení.

Bez popisu.

Bez popisu

Bez popisu.

Bez popisu.

Výzva k zpevnění
břišní stěny.

Bez popisu

Bez popisu.

Bez popisu.

Bez popisu.

Bez popisu

Pohled očí vzhůru,
hlava v záklonu.

Pohled zpříma,
může být
mírný pohled očí
vzhůru.
/

Záklon hlavy a
pohled vzhůru.

Bez popisu

/

/

Poloha DKK
Aktivace HSS
Poloha pánve
Poloha hlavy
Modifikace

XVI

/

Tabulka 15 Sledované parametry u pozice Urdhva mukha shvanasana (Lektor 1–4)

Iyengar (12)

Maehle (30,31)

Oravcová (40)

Poloha vleže na břiše
Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným
s čelem opřeným
o podložku.
o podložku.
Dlaně umístěny na úroveň pasu Dlaně umístěny ve výšce pasu.
Paže v konečné poloze zůstávají
s prsty směřujícími k hlavě.
Postupně se zvedáním trupu, se
natažené.
paže natahují. V konečné fázi
Opora o dlaně a tlak do země.
Lopatky držené od sebe a
je opora o dlaně. (Spolu s
tlačeny kaudálním směrem.
nárty).

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným o podložku.

Natažené a vzdálené na šíři
pánve.
V konečné pozici jsou kolena
odlepena od podložky, váha je
na nártech (prstech). Stehna a
lýtka napnutá a hýždě pevně
sevřené.
Bez popisu.

DKK jsou natažené se stehny
a lýtky napnutými.
Opora v konečné fázi pozice
je o nárty tlakem do země.
Kolena jsou zvednutá od
podložky.

Bez popisu.

Napjaté DKK a kolena
zvednutá
od podložky. Opora o nárty.

Uvádí prodloužení páteře,
nikoliv zalomení. Dále bez
popisu.
Bez popisu.

Hlava zakloněn
a co nejdále.

Hlava v záklonu.
Brada směřuje vzhůru.

/

Hlava zpříma při poranění Cp.

Dlaně umístěny ve výšce
ramen.
Prsty směřují vpřed. V
konečné pozici jsou paže
nataženy, opora je o kořeny
dlaní.

Kaudální stažení spodních
žeber
a přitažení stydké kosti
vzhůru.
Ve výchozí poloze naklopení
pánve do neutrální pozice.
Přitažení stydké kosti vzhůru
a prodloužení bederní oblasti.
V konečné fázi toto stále
udržujeme a pánev
necháváme zvednutou od
podložky.
V prodloužení páteře.
Brada jemně zasunuta vzad a
pohled vpřed.
/

UMS
Výchozí
Pozice
Poloha HKK

Lektor 1

Lektor 2 Lektor 3

Lektor 4

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným o
podložku.
Paže opřeny na rozhraní
prsou a pasu.
V konečné fázi napnuté.
Důraz na stažení ramen a
lopatek od uší.

/

/

/

/

Natažené DKK s koleny
zvednutými od podložky.
Opora o nárty.

/

/

Opora o nárty a prsty
nohou.
Kolena zvednutá od
podložky.

Bez popisu.

/

/

Bez popisu.

V konečné fázi popis
pánve
volně klesající k podložce.

/

/

Pánev zvednutá od
podložky.
Volně „visí“ dolů k zemi.
Dále bez popisu.

Hlava v záklonu,
pohled vzhůru.

/

/

/

/

/

Pohled zpříma nebo mírný
záklon s pohledem očí
vzhůru.
/

Poloha DKK

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným o
podložku.
Paže opřeny ve výšce
pasu, tlakem
do země postupně až do
natažení paží.
Ramena od uší, lopatky
tah k sobě.

Aktivace HSS

Poloha pánve

Poloha hlavy
Modifikace

Obrázek 23 Pozice Urdhva mukha shvanasana (15)

XVII

Tabulka 16 Sledované parametry u pozice Urdhva mukha shvanasana (Lektor 5–8)

Iyengar (12)

Maehle (30,31)

Oravcová (40)

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným
o podložku.
Dlaně umístěny na úroveň
pasu s prsty směřujícími k
hlavě.
Postupně se zvedáním
trupu, se paže natahují. V
konečné fázi je opora o
dlaně. (Spolu s nárty).

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným
o podložku.
Dlaně umístěny ve výšce
pasu.
Paže v konečné poloze
zůstávají natažené.
Opora o dlaně a tlak do
země. Lopatky držené od
sebe a tlačeny kaudálním
směrem.
Napjaté DKK a kolena
zvednutá
od podložky. Opora o nárty.

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným o
podložku.
Dlaně umístěny ve výšce
ramen.
Prsty směřují vpřed. V
konečné pozici jsou paže
nataženy, opora je o
kořeny dlaní.

Natažené a vzdálené na šíři
pánve.
V konečné pozici jsou
kolena odlepena od
podložky, váha je na
nártech (prstech). Stehna a
lýtka napnutá a hýždě
pevně sevřené.
Bez popisu.

Bez popisu.

DKK jsou natažené se
stehny a lýtky napnutými.
Opora v konečné fázi
pozice je o nárty tlakem
do země. Kolena jsou
zvednutá od podložky.

Uvádí prodloužení páteře,
nikoliv zalomení. Dále bez
popisu.

Kaudální stažení spodních
žeber
a přitažení stydké kosti
vzhůru.

Bez popisu.

Ve výchozí poloze
naklopení pánve do
neutrální pozice.
Přitažení stydké kosti
vzhůru a prodloužení
bederní oblasti. V konečné
fázi toto stále udržujeme a
pánev necháváme
zvednutou od podložky.
V prodloužení páteře.
Brada jemně zasunuta
vzad a pohled vpřed.
/

Hlava zakloněn
a co nejdále.

Hlava v záklonu.
Brada směřuje vzhůru.

/

Hlava zpříma při poranění
Cp.

UMS
Výchozí
Pozice

Poloha HKK

Poloha DKK

Lektor 5

Lektor 6

Lektor 7

Lektor 8

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným
o podložku.
Paže ve výšce prsou.
V konečné fázi
natažené. Dále bez
popisu.

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným
o podložku.
Dlaně ve výšce pasu.
Opora o dlaně a tlak
paže natahuje.
V konečné fázi paže
nataženy. Ramena a
lopatky stahujeme
kaudálně.

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným
o podložku.
Paže ve výšce pasu. V
konečné fázi napnutí
paží.
Ramena a lopatky
stahujeme dolů a
dozadu. Hrudník se
otevírá.

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným
o podložku.
Bez popisu.

Natažené s oporou o
nárty.
Kolena napnutá a
stehenní svaly
aktivní.

Natažené s oporou o
nárty.
Dále bez popisu.

Opora o nárty, kolena DKK natažené, opora o
prsty nohou.
zvednutá
od podložky. Dále bez
Kolena zvedáme od
popisu.
podložky, stehna a
lýtka jsou napnutá.

Bez popisu.

Aktivace
HSS
Pánev zvednutá od
podložky.
Dále bez popisu.

Poloha
pánve

Poloha hlavy
Modifikace

XVIII

Záklon hlavy a
pohled očí vzhůru.
/

Stažení spodních žeber
Důraz na zpevnění
kaudálně,
břišní stěny a
a přiblížení stydké
udržení pozice pánve.
spony vzhůru.
(Viz. Poloha pánve)
Důraz na zpevnění
břišní stěny.
Pánev před započetím Podsazení pánve před
naklopíme do neutrální
započetím pozice.
pozice.
Pánev se v konečné
Kostrč směřuje k patám
fázi zvedá od
a bedra se prodlužují.
podložky.
V konečné fázi je
pánev zvednutá od
podložky a volně klesá
k zemi.
Hlava zpříma v
Hlava zpříma v
prodloužení páteře.
prodloužení páteře.
/

/

Bez popisu.

Bez popisu.

Bez popisu. Lektor
prováděl záklon
hlavy.
/

Tabulka 17 Sledované parametry u pozice Urdhva mukha shvanasana (Lektor 9–12)

Iyengar (12)

Maehle (30,31)

Oravcová (40)

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným
o podložku.

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným
o podložku.

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným o podložku.

Dlaně umístěny na úroveň pasu
s prsty směřujícími k hlavě.
Postupně se zvedáním trupu, se
paže natahují. V konečné fázi je
opora o dlaně. (Spolu s nárty).

Dlaně umístěny ve výšce pasu.
Paže v konečné poloze zůstávají
natažené.
Opora o dlaně a tlak do země.
Lopatky držené od sebe a
tlačeny kaudálním směrem.

Dlaně umístěny ve výšce
ramen.
Prsty směřují vpřed. V
konečné pozici jsou paže
nataženy, opora je o kořeny
dlaní.

Natažené a vzdálené na šíři
pánve.
V konečné pozici jsou kolena
odlepena od podložky, váha je
na nártech (prstech). Stehna a
lýtka napnutá a hýždě pevně
sevřené.
Bez popisu.

Napjaté DKK a kolena zvednutá
od podložky. Opora o nárty.

DKK jsou natažené se stehny a
lýtky napnutými.
Opora v konečné fázi pozice je
o nárty tlakem do země.
Kolena jsou zvednutá od
podložky.

Bez popisu.

Uvádí prodloužení páteře,
nikoliv zalomení. Dále bez
popisu.
Bez popisu.

Hlava zakloněn
a co nejdále.

Hlava v záklonu.
Brada směřuje vzhůru.

/

Hlava zpříma při poranění Cp.

Kaudální stažení spodních
žeber
a přitažení stydké kosti
vzhůru.
Ve výchozí poloze naklopení
pánve do neutrální pozice.
Přitažení stydké kosti vzhůru a
prodloužení bederní oblasti. V
konečné fázi toto stále
udržujeme a pánev necháváme
zvednutou od podložky.
V prodloužení páteře.
Brada jemně zasunuta vzad a
pohled vpřed.
/

UMS
Výchozí
Pozice

Lektor 9

Lektor 10

Lektor 11

Lektor 12

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným o
podložku.

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným o
podložku.

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným o
podložku.

/

Bez popisu.

Paže umístěny ve výšce
prsou.
V konečné fázi natažené s
oporou o dlaně.
Ramena stahujeme od
uší.

Paže umístěny ve výšce
ramen.
V konečné fázi napnuté.
Ramena stažena od uší
dolů
a lopatky dolů a vzad.

/

Kolena zvednutá od
podložky.
Opora o nárty.

DKK natažené s koleny
zvednutými od podložky.
Stehna napnutá a opora o
nárty.

Natažené DKK s koleny
zvednutými
od podložky. DKK
napnuté. Opora o nárty.

/

Bez popisu.

Důraz na zpevnění
břišní stěny.

Bez popisu.

/

Bez popisu.

Lehké podsazení pánve
bez
aktivity hýžďových
svalů.
V konečné fázi pánev
zvednutá od podložky.

Bez popisu.

/

Mírný záklon hlavy.

Pohled vzhůru ke stropu
se záklonem hlavy.

Hlava zpříma v
prodloužení páteře.
Brada zasunuta vzad.

/

/

/

/

/

Poloha HKK

Poloha DKK

Aktivace HSS

Poloha pánve

Poloha hlavy
Modifikace

XIX

Tabulka 18 Sledované parametry u pozice Urdhva mukha shvanasana (Lektor 13–16)

Iyengar (12)

Maehle (30,31)

Oravcová (40)

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným
o podložku.
Dlaně umístěny na úroveň
pasu s prsty směřujícími k
hlavě.
Postupně se zvedáním trupu,
se paže natahují. V konečné
fázi je opora o dlaně. (Spolu
s nárty).

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným
o podložku.
Dlaně umístěny ve výšce
pasu.
Paže v konečné poloze
zůstávají natažené.
Opora o dlaně a tlak do země.
Lopatky držené od sebe a
tlačeny kaudálním směrem.

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným o
podložku.
Dlaně umístěny ve výšce
ramen.
Prsty směřují vpřed. V
konečné pozici jsou paže
nataženy, opora je o kořeny
dlaní.

Natažené a vzdálené na šíři
pánve.
V konečné pozici jsou kolena
odlepena od podložky, váha
je na nártech (prstech).
Stehna a lýtka napnutá a
hýždě pevně sevřené.
Bez popisu.

Napjaté DKK a kolena
zvednutá
od podložky. Opora o nárty.

DKK jsou natažené se
stehny a lýtky napnutými.
Opora v konečné fázi
pozice je o nárty tlakem do
země. Kolena jsou zvednutá
od podložky.

Bez popisu.

Uvádí prodloužení páteře,
nikoliv zalomení. Dále bez
popisu.

Kaudální stažení spodních
žeber
a přitažení stydké kosti
vzhůru.

Bez popisu.

Ve výchozí poloze
naklopení pánve do
neutrální pozice.
Přitažení stydké kosti
vzhůru a prodloužení
bederní oblasti. V konečné
fázi toto stále udržujeme a
pánev necháváme
zvednutou od podložky.
V prodloužení páteře.
Brada jemně zasunuta vzad
a pohled vpřed.
/

Hlava zakloněn
a co nejdále.

Hlava v záklonu.
Brada směřuje vzhůru.

/

Hlava zpříma při poranění
Cp.

UMS
Výchozí
Pozice

Poloha HKK

Lektor 13

Lektor 14

Lektor 15

Lektor 16

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným o
podložku.
Popis ramen v konečné
fázi stažených dolů.
Paže natažené. Odtlačení
od dlaní.

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným o
podložku.
Paže umístěny pod
rameny.
V konečné fázi napnuté.

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným o
podložku.
Paže umístěny pod
rameny.
V konečné fázi napnuté s
oporou o dlaně.
Ramena s lopatkami
stažené dolů a dozadu.

Natažené DKK,
opora o nárty.

Natažené DKK,
kolena zvednutá od
podložky.
Nárty tlačíme do země.

Napnutá stehna a lýtka.
Kolena zvednutá od
podložky a opora o nárty.

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným o
podložku.
Paže umístěny v úrovni
prsou.
Dlaně opřeny a tvoří
oporu.
V konečné fázi paže
napnuté. Ramena a
lopatky stahujeme
dozadu a dolů.
Natažené DKK, aktivní
stehna a lýtka.
Kolena zvednutá od
podložky.
Opora o nárty.

Bez popisu.

Bez popisu.

Stažení spodních žeber
k pánvi, zpevnění břišní
stěny a přitažení stydké
kosti vzhůru.

Bez popisu.

Bez popisu.

Stažení spodních žeber
kaudálně, zpevnění břišní
stěny a přitažení stydké
kosti vzhůru. Hýždě bez
aktivity.
Pánev se v konečné fázi
zvedá od podložky,
stydkou kost přitahujeme
vzhůru.

Bez popisu.

Bez popisu.

Hlava jde záklonu
nebo je držena zpříma.

/

/

/

Hlava v prodloužení
páteře. Bradu
zasouváme vzad.
/

Poloha DKK

Aktivace HSS

Poloha pánve

Poloha hlavy
Modifikace

XX

Naklopení pánve ve
výchozí pozici do
neutrální pozice.
Kostrč míří k patám. V
konečné fázi se pánev
zvedá od podložky.

Tabulka 19 Sledované parametry u pozice Urdhva mukha shvanasana (Lektor 17–20)

Iyengar (12)

Maehle (30,31)

Oravcová (40)

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným
o podložku.
Dlaně umístěny na úroveň pasu
s prsty směřujícími k hlavě.
Postupně se zvedáním trupu, se
paže natahují. V konečné fázi je
opora o dlaně. (Spolu s nárty).

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným
o podložku.
Dlaně umístěny ve výšce pasu.
Paže v konečné poloze zůstávají
natažené.
Opora o dlaně a tlak do země.
Lopatky držené od sebe a
tlačeny kaudálním směrem.

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným o podložku.

Natažené a vzdálené na šíři
pánve.
V konečné pozici jsou kolena
odlepena od podložky, váha je
na nártech (prstech). Stehna a
lýtka napnutá a hýždě pevně
sevřené.
Bez popisu.

Napjaté DKK a kolena zvednutá
od podložky. Opora o nárty.

DKK jsou natažené se stehny a
lýtky napnutými.
Opora v konečné fázi pozice je
o nárty tlakem do země.
Kolena jsou zvednutá od
podložky.

Bez popisu.

Uvádí prodloužení páteře,
nikoliv zalomení. Dále bez
popisu.
Bez popisu.

Hlava zakloněn
a co nejdále.

Hlava v záklonu.
Brada směřuje vzhůru.

/

Hlava zpříma při poranění Cp.

Dlaně umístěny ve výšce
ramen.
Prsty směřují vpřed. V
konečné pozici jsou paže
nataženy, opora je o kořeny
dlaní.

Kaudální stažení spodních
žeber
a přitažení stydké kosti
vzhůru.
Ve výchozí poloze naklopení
pánve do neutrální pozice.
Přitažení stydké kosti vzhůru a
prodloužení bederní oblasti. V
konečné fázi toto stále
udržujeme a pánev necháváme
zvednutou od podložky.
V prodloužení páteře.
Brada jemně zasunuta vzad a
pohled vpřed.
/

UMS
Výchozí
Pozice

Lektor 17

Lektor 18

Lektor 19

Lektor 20

/

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným o
podložku.
Dlaně ve výšce pasu.
V konečné fázi paže
natažené. Dále bez
popisu.

Poloha vleže na břiše
s čelem opřeným o
podložku.
Dlaně umístěny ve výšce
ramen, v konečné fázi pak
natažené.
Ramena stahujeme spolu s
lopatkami dolů a dozadu od
uší.

/

/

Natažené s oporou o nárty
a zvednutými koleny od
podložky.

Natažené DKK se
zvednutými koleny od
podložky.
Opora o nárty, aktivní
svaly stehen.

/

/

Bez popisu.

Bez popisu.

/

/

Bez popisu.

Bez popisu.

/

/

Hlava v mírném záklonu a
pohled vzhůru.

Hlava v záklonu s
pohledem vzhůru.

/

/

/

/

/

/

Poloha HKK

Poloha DKK

/

Aktivace HSS

Poloha pánve

Poloha hlavy
Modifikace
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