
 Poloha č. 1 

 
 
 
 
Jeden ze zástupců asymetrické bondage..tato varianta je provedena k posteli:  
 
Nejprve uvážeme lanem v půlce smyčku kolem jednoho zápěstí, několikrát 
obtočíme, konce podvlékneme pod vzniklým úvazem a zajistíme uzlem.  
Takto má partnerka na jednom zápěstí připoutané lano s dvěma asi 1-2m 
dlouhými konci, které spojíme, tuto ruku jí zalomíme za záda, konce vedeme 
kolem boku trupu (směrem od zápěstí dál) pod druhou volnou rukou dopředu, 
přes bříško, a konce obtočíme v půlce paže zalomené ruky v místě mezi loktem 
a ramenem a podle délky konců lana můžeme tyto buď spojit uzlem, a nebo je 
ještě vést zpátky k ruce za zády..  
Nyní necháme partnerku lehnout si na postel tak, aby ležela na boku u kterého 
má volnou ruku a směrem od rohu postele přes její úhlopříčku k opačné noze 
postele.  
Uvážeme jí kolem zápěstí volné ruky lano a to přitáhneme k nejbližší noze  
postele a zajistíme, přejdeme k noze úhlopříčně umístěné k té, ke které jsme 
právě připoutali ruku, a k ní napneme partnerku za kotník tak, aby byla zcela 
napnutá po úhlopříčce postele viz obrázek.  
Zbývá k vedlejší noze postele přivázat i druhou volnou nohu a po zajištění ještě 
vymezíme zbytek vůle lanem omotaným pod kolenem posledně poutané nohy a 
konec přivážeme pod postelí či lze použít delší lano, to protáhnout pod postelí 
na druhou stranu, nahoru a konce přitáhnout k zápěstí zalomené ruky či k 
obojku. 
 



 Poloha č. 2 

 

 
 
 
Krásné provedení Hog-tie – tedy spoutání kotníků se zápěstím za zády.  
Tato poloha je navíc obohacena o pokračování spojovacího lana až ke krku, kde 
je tlak z noh rozvržen mezi jednotlivé ramena, aby tak odlehčil zápěstím.  
Postup spoutání: 
Nejprve partnerce spoutáme kolena (volněji) a střed tohoto úvazu nesmí být v 
kolenní jamce. Dále jí za uvážeme pod rukama provazovou podprsenku a 
spoutáme jí zápěstí za zády.  
Poté ji necháme lehnout (na stažené prsa .-) a spoutáme jí křížem kotníky, pokud 
má lodičky, tak i přes ně..  
Dáme partnerce roubík a od podprsenky přes ramena vedeme dvoj až trojmo 
provaz ke kotníkům, kde jej spojíme a necháme ještě asi 2m volný konec 
naposled.  
Nyní už jen stáhneme lokty, které se svazují naposled, neboť se nejrychleji 
odkrvují, volný konec lana od ramen postupně natahujeme a přivazujeme k 
loktům, zápěstí a podpatkům lodiček (nebo ke kotníkovému úvazu). 
 



 Poloha č. 3 

 

 
 
 
Poloha s využitím postele: 
 
Nejprve partnerku vhodně eroticky oblékneme, poté jí delším lanem uvážeme 
nejprve na jednu a poté i na druhou nožku esteticky vypadající úvaz a nebo 
dáme kožená pouta.  
Poté jí navážeme provazovou podprsenku a za střed podprsenky přivážeme asi 
3m lano.  
Dále jí spoutáme zápěstí za zády svolným 2m dlouhým koncem.  
Posadíme partnerku na postel, přivážeme jí nejprve konec od zápěstí k čelu 
postele u zdi, poté ji za druhý volný konec napneme co to jde dopředu a 
zajistíme k druhému čelu postele a nakonec jí každou nohu zvlášť napneme do 
rohu postele k jejím nohám.  
Nyní už jen zvážíme, zda použít pro estetiku  
roubík kuličkový, náplast a nebo šátek a poodejdeme si prohlédnout své dílo. 
 



 Poloha č. 4 

 

 
 
 
Jelikož jen málokdo má doma takto honosnou postel s kovanými vysokými čely, 
bude tato poloha proveditelná spíše mezi postelí a zdí se skobou či trubkami 
vedoucími zespod nahoru ke stropu.  
Nejprve partnerce uvážeme provazovou podprsenku - variantu s ramínky, poté i  
provazové kalhotky, u kterých nesmíme zapomenout na uzlíky u klitorisu a 
análu (nebo lze aplikovat vibrátor či análový kolík překrytý kalhotkami či body).  
Následuje spoutání kolen a kotníků + spoutání zkřížených rukou vepředu v 
zápěstí. Položíme partnerku na záda tak, aby se kolmo dle obrázku opírala 
nohama o zeď, kde je nad jejími kotníky  skoba či potrubí.  
Přivážeme jí kotníky ke skobě tak, aby visely a ke středu provazové podprsenky 
přivážeme asi 4m lana. Konec podtočíme pod předním uzlem provazových 
kalhotek a pokud máme trubky, tak lano přivážeme k nim až k zemi tak, aby 
bylo lano napnuté, má li partnerka stehna kolmo k zemi a lýtka kolmo ke zdi. 
(pokud trubku nemáte, lze lano od kalhotek protáhnout mezi nohama k zadnímu 
uzlu kalhotek, podtočit a mezi půlkami přitáhnout ke skobě či kotníkům.)   
Dále vezmeme dvě 3m lana (či jedno 6m) a přivážeme je k sobě a protáhneme  
dokola kolem předního uzlu kalhotek, konce protáhneme pod provazovou 
podprsenkou v místě podpaží a napneme k rohům vzdálené postele tak, 
abychom co nejvíce odtáhli partnerku ode zdi a utáhly jí tak lano mezi nohama. 
Aby se napnula ještě více, přivážeme jí lano k zápěstím a napneme taktéž k 
posteli. Nyní již zbývá zamezit proud slov partnerky "spokojené" se svou 
situací.. 
 



 Poloha č. 5 

 

 
 
 

Poloha hog-tie vhodná k dlouhodobější bondáži či pohybu po bytě.  
Nejprve partnerce přivážeme provazové kalhotky (s uzlíky na klitorisu a análu), 
dále dvojitým provázkem aplikujeme na její vršek těla provazovou podprsenku s 
variantou přes ramínka.   
Nyní jí spoutáme kotníky k sobě, ale tak, aby měla mezi kotníky asi 40cm 
mezeru – spojující provaz můžeme omotat konci od kotníků.  
Dále provedeme svázání zápěstí před tělem a k němu přivážeme asi 4-6m lano v 
půlce (spojující provaz půjde dvojitě pro efekt).  
Ohneme partnerce ruce za krk dle obrázku a protáhneme pod provazovou 
podprsenkou, pak mezi nohama pod spojujícím lanem a vrátíme se zpět pod 
podprsenkou.  
Nyní to chce trošku síly a pevně utáhnout provaz jenž držíte…  
Dostanete jí tak ruce až na záda a paty k zadku (pokud jí necháte spojovací lano 
příliš volné, protáhne si hlavu pod jednou svou rukou, čímž dostane ruce před 
sebe a uvolní se!).  
Konec zajistíme u podprsenky a lze jej i protáhnout pod lanem jdoucím 
kaňonem půlek od kalhotek.. 
 



 Poloha č. 6 

 

 
 
Bondage k židli bez opěrky a nebo ke konferenčnímu stolku.  
Nejprve partnerce přivažte kotníky k nohám židle/stolku, aby se moc dlouho 
nepoflakovala volná .-)  
Poté následuje trošku složitější vaz.. základem je asi 8-10m lano, které v půlce 
dáme partnerce zezadu ke krku a oba konce vedeme symetricky takto:  
nad rameni dopředu k prsům, překřížit konce a vést pod prsy dozadu na záda, 
tam překřížit a opět dopředu na bříško, překřížit a dozadu na záda blíže k pasu, 
dopředu k pupíku a ještě dokola dozadu až na střed zad, tam v místě beder  
uzel a vedení již dvou konců mezi nohama s vytvořením uzlíků na análu a 
klitorisu, pokračování až k pupku, protáhnout pod již vytvořeným provazovým 
„opaskem", zpět dolů podvléci oba konce z různých stran pod lany od rozkroku 
a vytáhnutí konců každého na opačnou stranu. Takto si partnerka lehne záda na 
židli/stolek, a za volné konce od kalhotek ji připoutáte spojením konců pod 
stolkem/židlí. Nyní jí k sobě stáhneme kolena, spoutáme překříženě zápěstí, asi 
4-6m lanem jí k sobě přitáhneme lokty , za krkem spojíme, přitáhneme  
k zápěstím a odtud dále dolů přitáhnout k spoji nejdelších lan pod stolkem 
uprostřed. Roubík nedáváme, i tak má problémy s hlavou dolů .-)  
 



 Poloha č. 7 

 

 
 

Tato poloha vyžaduje dva úchyty cca ve výšce 1,8m a od sebe vzdálených 
nejméně 80cm…  
nabízejí se horní panty dvoukřídlých dveří, nebo dvou skob garnýže či jiné.. 
Nejprve uvážeme dvojmo provazové kalhotky a dvojmo provazovou podprsenku 
bez ramínek. Poté asi 4m provaz přivážeme v půlce na střed podprdy mezi prsa, 
vedeme za krk, překřížíme a dle obrázku vedeme bokem k podprsence, 
obtočíme a pokračujeme na střed kalhotek, obtočíme a vracíme se opačnou 
stranou (pravý vlevo atd) stejnou cestou nahoru k podprsence, obtočíme a 
nahoru za krk, kde konce spojíme. Svážeme jí zápěstí a lokty, donutíme 
kleknout a spoutáme překříženě i kotníky. Pak ke kotníkům přivážeme asi 5-7m 
lano, vytáhneme k vrchní skobě, obtočíme a dolů k loktům, kde provaz 
zakončíme uzlem. Stejně dlouhým druhým lanem postupujeme obdobně vpředu. 
Jeden konec přivážeme za lano kalhotek jdoucí od rozkroku, provaz napneme 
přes skobu nahoře a vracíme se k podprsence, dáme jí pod kolena knížky či 
polštář, aby byla kolena cca 10cm nad zemí, poté napneme lano přes skobu k 
provazové podprsence mezi prsa a zajistíme. Následuje vytáhnutí 
knížek/polštářů, aby partnerka klesla a krásně se nám vyšponovala .-) 



 Poloha č. 8 

 

 
 
 
Poloha náročná na místo, nikoliv na provedení..  
Základ je najít si v bytě čtyři úchytné body viz obrázek, ke kterým je možno 
partnerku napnout do polohy Y.  
Nejprve přivážeme ke každému kotníku asi 3m lano a necháme partnerku 
lehnout si na zem…  
(pro silnější nátury jí lze uvázat podprsenku a podvázat prsa do balónků.)  
Poté jí přivážeme každou nohu zvlášť k úchytům od sebe, následně jí zalomíme 
ruce za záda, překřížíme a trochu volněji spoutáme (aby pak mohla protočit 
zápěstí..) pak k úvazu přivážeme dlouhé lano v půlce a za konce ji odtahujeme 
co to jde od úchytů kotníků (nepřehnat! Lokty mají své hranice a všichni nejsou  
gymnasti .-) 
Následuje pevný roubík a tato poloha přímo vybízí trošku prokrvit zadeček a 
okolí .-))) 
 



 Poloha č. 9 

 

 
 
 
Pokud je vaše partnerka trochu pružnější, lze ji takto zpacifikovat velmi 
krásným, ale krátkodobým způsobem.  
Partnerku vhodně oblečeme, uvážeme provazové kalhotky, podprsenku (varianta 
s ramínky) a spoutáme zápěstí za zády. Následují kotníky svázané od  
sebe/k sobě rozpěrkou. Pokud nemáte rozpěrnou tyč a nevyrobili jste si ji 
(násada na smeták, zkrátit, koupit v železářství zašroubovávací očka a 
našroubovat je do čel) , tak lze kotníky i spoutat k sobě. Následuje zatížení 
bradavek kolíčky s řetízkem či svorkami, spoutání loktů a najít si místo asi ve 
výšce 2m v bytě, ke kterému partnerku přitáhnete lanem od jejích spoutaných 
zápěstí, až do jejího předklonu a jejích tělesných hranic, kam až dá ruce za 
zády… 
 



 Poloha č. 10 

 

 
 
 

Velmi krásná a funkční poloha :) ..  
Začneme tím, že protáhneme pod postelí delší lano a koncem jí přivážeme k 
sobě zápěstí. Dále jí necháme kleknout si na čtyři a svážeme jí kolena a taky 
lokty (s mezerou mezi nimi pro stabilitu).  
Dále koncem lana z pod postele jí spoutáme k němu a k sobě kotníky a měl by 
nám zbýt ještě asi 1,5m volný konec... ten napneme od kotníků, připoutáme ke 
kolenům, a napneme k loketnímu úvazu kde jej zajistíme. takto se partnerka 
nemůže pohnout ani dopředu, dozadu či do stran, pouze může hýbat trupem, 
čemu brzo zamezíme .-)  
Nasadíme jí obojek a k očku za krkem přivážeme delší lano, druhé delší lano v 
půlce přehneme přes záda dolů v místě pasu, dole u pupku uděláme uzel a již 
dvojité lano vedeme mezi nahama rozkrokem nahoru a krapet zařízneme .-)  
Na obrázku je sice partnerka připoutána k úchytu nad ní pouze jedním lanem od 
rozkroku, ale z praxe je lepší mít nahoře dva úchyty.. k levému vést provaz od 
obojku vpravo a k pravému úchytu vést levé lano od rozkroku.. tím se zcela 
zamezí jakékoliv aktivitě partnerky, která se ani nehne a je zcela vaší.. 
 



 Poloha č. 11 

 

 
 
 
Nenáročná poloha na spoutání, které zvládne i začátečník.  
Co dělá tuto polohu jinou od ostatních, je její umístění v bytě – v koupelně. 
Koupelna je místo ideální pro hry, voda dělá čistějšími i praktiky jinde  
neproveditelné, takže poté, co partnerku svážete dle obrázku, lze jí ruce zavěsit 
k libovolné části nad vanou.. prádelní šňůře, držadlu ručníků či držadlu růžice, 
nohy lze naopak přivázat k mřížce u špuntu či nahoru k vodovodnímu 
kohoutku..  
Co se pak bude dít, je jen na vaší fantasii a odvaze .-) 
 



 Poloha č. 12 

 

 
 
 
Poloha pro náročné..  
Hlavní je najít úchyt na stěně ve výšce cca 2m. Pokud poblíž není postel a nejde 
ji k tomuto úchytu přitlačit, může být provedeno i na zemi (dece). 
Postup:  
položíme partnerku na břicho, rozporkou jí zajistíme spolu s provazem nohy od 
sebe a konce spojíme ve vzdálenosti asi metr. Uvážeme jí provazovou 
podprsenku s ramínky ,poté jí spoutáme zápěstí a dáme roubík.  
Nyní jí svážeme lokty a k tomuto úvazu přidáme asi 6-8m lano. to podlečeme 
pod zadním uzlem provazové poprsenky, zpátky pod loketním úvazem a konec 
přehodíme přes úchyt na zdi.  
Následné vytažení rozepřených noh k úchytu na stěně je víc než jasné, pak 
napneme lano od úchytu vedoucí od loktů a to zajistíme k zápěstím. 
A pokud takto chcete ponechat partnerku samotnou, je vhodné použít vibrátor. 
 



 Poloha č. 13 

 

 
 
 

Učení stability.. to je vždy dobrá schopnost při hrách s bondáží..  
Nejprve jí pod rukama uvážeme provazovou podprsenku s ramínky, poté i 
provazové kalhotky, necháme ji obout si lodičky s nejvyšším podpatkem či si 
stoupnout na svazek knih a spoutáme jí kotníky a kolena.  
Ruce jí dáme za záda kde je k sobě připoutáme v zápěstí a v loktech, a k úvazu 
zápěstí přivážeme delší lano, které přehodíme přes nějaký úchyt nad partnerkou 
a tažením za něj ji co nejvýše vytáhneme a lano zajistíme.  
Dále bych doporučil roubík a rolničky či zvonečky na bradavky.. a po zvyknutí 
si na stav i zavázání očí.  
Partnerku nebijeme, jen lehce dráždíme a necháme ji udržovat rovnováhu.. Dále 
to nechám na vás.. 
 



 Poloha č. 14 

 

 
 
 
Ukázkové provedení hog-tie polohy, která je ještě zvýrazněná použitým 
oblečením.. ukazuje, že oblečení partnerky při bondáži může zcela změnit 
výsledný dojem i pocity. Základem je pevná provazová podprsenka přes 
oblečení (ideální je latex či guma), neboť je partnerka cítí méně silně,  
provazy tolik neodírají a kontrast barev provazů a oblečení je oku lahodící.   
Po uvázání podprsenky svážeme kolena, kotníky a dáme roubík, aby 
nesmlouvala o úhlu prohnutí zad, následuje spoutání rukou, kde bych upozornil 
na možnost nasadit přes ruce plátěný pytlík a úvaz na zápěstí vest přes něj,  
čímž se zcela zamezuje možnosti partnerky o osvobození.  
Přitáhneme ruce ke kotníkovému úvazu až na kraj tělesných možností partnerky 
a lokty spoutáme až jako poslední. Takto spoutaná partnerka je připravená na 
hru, která by neměla trvat déle než 15 minut.. naskýtá se strčení do skříně, 
zamčení a zdánlivé opuštění (cca 5 minut)..  
Pocit blížící se křeče, mravenců, a domněnka že dominant neodhadl čas a že ve 
skříni vypustí duši… jí dá tolik adrenalinu, že pak bude stačit pár doteků či ran 
.-) 
 



 Poloha č. 15 

 

 
 
 
Tak toto je sen všech lidí, co jsou na dně submise… být stočený do klubíčka a 
nemoci se pohnout..  
Tak proč to nedopřát, že?  
Začneme provazovou podprsenkou s ramínky, poté spoutáme před tělem  
volněji překříženě kotníky a za zády jí spoutáme zápěstí vedle sebe.  
Následně uděláme z delšího lana v půlce větší nestahovací smyčku, tu 
přehodíme přes hlavu a před tělem jí přitáhneme kotníkový úvaz  
až k prsům, kde ji zajistíme.  
Je možné tento provaz dále protáhnout mezi půlkami a přitáhnout k úvazu  
zápěstí, ale zda si ponecháte střední partie volné či ne, to je na další hře.. 
 



 Poloha č. 16 

 

 
 

Trošku náročnější poloha, u které je však výsledný dojem překrásný jak vizuálně 
pro autora, tak pocitově pro jeho „dílko“. Co je k této bondáži nutné?  
Pevný úvaz na stropě.. což je často problém. Jak jej vyřešit? Někdy pomůže 
zavrtat očko doprostřed vrchního futra dveří a nebo přímo do stropu do  
hmoždinky.  
Pokud toto nelze, jde varianta b.) – najít si ve výšce hlavy dva blízké úchyty na 
stěnách či masivnější kousky nábytku, napnout mezi nimi lano a k němu potom 
partnerku zavěsit. .. ale nyní již k postupu: 
Pokud nemáte koženou rukavici na ruky, která je náchylnější k menšímu 
poškození rukou za zády, je možné ji nahradit provázky.  
Začneme provazovou podprsenkou s uzlíky na klitorisu a análu, lze též do  
zadečku něco přidat .-) Přivážeme partnerce ve stoje delší lana na kotníky, 
necháme ji kleknout si a úvazy od kotníků jí přivážeme ke stehnům (popř. 
konečky ještě ke kalhotkám..) . Poté jí provedeme náhradu za koženou rukavici.. 
(majitelé pomůcky přeskočí.. * ). Spoutáme jí zápěstí trošku volněji, poté 
menšími lany provedeme volnější úvazy kolem rukou v místě nad lokty, v 
loktech a mezi lokty a zápěstím, delším lanem v půlce stáhneme úvaz mezi 
zápěstím, zajistíme, posuneme se výše, kde zajistíme stejně další úvaz a 
pokračujeme tak až k poslednímu nad lokty, kde lana rozdělíme a každým zvlášť 
několikrát obmotáme ramena – poslední úvaz. (aby úvazy nesjely k zápěstím).  
Nyní již přivážeme dlouhé lano k zápěstí, pomůžeme partnerce z kleku opřít se 
čelem o zem a za zápěstí ji vytáhneme co nejvýše a zajistíme. Poloha není na 
delší dobu, vystrčený zadek si říká o jedno (vlastně o dvoje .-) a do pusinky lze 
také cokoliv přidat.. 



 Poloha č. 17 

 

 
 
 

Malý domácí skřipec.. Aplikace je velmi jednoduchá.. zavážete jí oči, položíte 
na postel asi 20cm od kraje, spoutáte nad hlavou zápěstí, pak kotníky (kolena 
nejsou zcela podmínkou) .  
Do pusy je dobrý šátek (aby nezalehli uši) – roubík pevný je v této poloze 
nevhodný.  
Dvěma krátkými provazy jí připoutáme ruce ke sloupkům postele (pokud 
nejsou, tak k protější noze postele) a partnerku stáhneme vedle postele, čímž ji 
napneme a zamezíme jakémukoliv úniku.. necháme ji chvíli škubat tělem, jako 
rybu na udici a pak si lehnout k jejím prsům, jako by jste četli knihu a.. .-) 
 



 Poloha č. 18 

 

 
 
 
Hog-tie dotažená k dokonalosti a extrémně vysokému pocitu bezmoci.  
Je k ní potřeba tenká kulatá tyč (nejlépe z kovu) , která má nad podlahou do 
výšky 50cm a průměru 2m volný prostor (např. noha kovové postele či stolu). 
Druhá věc, která velmi napomáhá dojmu bezmoci je očko v podlaze. Pokud  
můžete, pořiďte si jej, neboť není krásnější bondage, než v jednoduchosti.. 
(např. za obojek na zámeček k očku.. ani s volným tělem nic nenaděláte .-)  
Ale nyní již k postupu.. 
Pokud může, oblečte partnerce podvazky, silonky, podprsenku a vyšší boty a 
začněte spoutáním zápěstí za zády a nasazením obojku (popř. zajištěním jej 
zámečkem). Nechejte ji lehnout si tak, aby měla tyč mezi nohama a svažte jí 
překříženě nohy.  Poté jí spoutejte lokty a vezměte si delší lano (cca 10m). 
nejprve jím v půlce několikrát oviňte paže pod trupem nad prsy (viz obrázek), 
zajistěte a konec veďte v tomto pořadí: -- kotníky, (přitáhnout boty k tyči až se 
posune dozadu tak, že se jí tyč dostane do rozkroku) zápěstí – a nahoru k tyči 
(posteli, stolu..) + zajistit.  
Jako poslední věc jí nasadíme hluboký roubík, za očko v obojku ji přivážeme či 
přicvakneme zámkem k očku v podlaze a oči nezavazujeme, aby si více 
uvědomovala svou absolutní bezmoc a chlad v rozkroku.. 
 



 Poloha č. 19 

 

 
 
 
Bondage k židli patří mezi jednodušší postupy, které využívají faktu, že židle 
kopíruje tělo a umožňuje spoustu úchytů pro ukotvení úvazů..  
Přejdu hned k postupu.. partnerku posadíme do židle, prostrčíme (přehodíme) 
ruce přes opěradlo dozadu za židli a spoutáme k sobě zápěstí.   
Dále jí spoutejte kotníky a konce nechejte volné cca 20cm, a přes stehna ji 
několikero obmotejte stehna a pod židlí, konec zauzlujte vespod a přitáhněte k 
němu konce od kotníků. Dále přivážeme zápěstí k příčce židle (nebo ke 
kotníkům) a přes opěradlo vedeme delším lanem úvaz nad a pod prsy kolem 
hrudníku, konce zajistíme mezi prsy a oba úvazy (nad i pod) spojíme. Nyní už 
zbývá jen roubík.. na obrázku je tvořen silonkami přelepenými náplastí.. a za 
tepla partnerku vystrčíme i s židlí na studenou chodbu .-))))) 
 



 Poloha č. 20 

 

 
 
 
V této poloze lze dráždit celou přední partii, ale je lepší partnerku vhodněji 
obléci.. Jak je patrné obrázky, nevidět je někdy více vzrušivější než vidět vše.. 
Postup: začneme kalhotkami… delší lano v půlce obtočíme smyčkou kolem 
pasu dopředu, vedeme rozkrokem dozadu a nahoru ke smyčce a zajistíme, 
přidáme jednu ruku, přivážeme, poté i druhou ruku a celé zauzlujeme.  
Nyní jí několikrát dvojmo obtočíme hrudník přes paže pod prsy, uprostřed zad  
spojíme, vedeme oba konce stejnoměrně přes ramena kolem krku dopředu, dolů 
a pod úvazem mezi paží a tělem protáhneme opět na záda, opět nahoru kolem 
krku přes ramena a zajistíme konce mezi prsy.  
Nyní již necháme partnerku kleknout, překřížit nohy a spoutat kotníky a konec 
od tohoto úvazu lze přivázat ke kalhotkám, podprsence či k nějakému pevnému 
místu v bytě. 
 



 Poloha č. 21 

 

 
 
 
Nejprve partnerce ve stoje svážeme před tělem zkřížené zápěstí a nasadíme 
roubík. poté ji spoutáme kotníky a dále úvaz nad koleny...  
Pokud budeme vázat stehna těsně vedle sebe, docílíme lepšího výsledku, pokud 
při obmotávání noh necháme mezi nimi mezeru na svou pěst a po obmotání 
začneme obmotávat lana nad a pod mezerou mezi nohama - stáhnutím je tak 
přitáhneme k sobě a počtem obmotání mezery volíme pevnost úvazu.  
Jako poslední přivážeme již spoutané kotníky k úvazu kolen a je na nás, zda 
partnerku necháme posadit, nebo ji takto necháme hupkat po bytě na příkaz 
přines! .-) 
 



 Poloha č. 22 

 

 
 
Poloha pro neposlušné dívenky.. k níž je ovšem potřeba úvaz na stropě či futru 
dveří. Nabízí se tento postup: nejprve spoutat zápěstí za zády (pokud má, obléci 
jí body.. je to vkusné..) a nasadit roubík, aby nereptala.  
Jako další krok je přivázání provazové podprsenky – varianty s ramínky.  Nyní 
spodní část.. v půlce asi 10m dlouhého lana přivážeme střed k provazové 
podprsence mezi prsy, vedeme mezi nohama dolů (necháme ji kleknout s čelem 
na zemi), kde jí konci spoutáme kotníky vedle sebe tak, aby se již nemohla 
narovnat, a konce lan vedeme od spodu kotníků venkem přes kotníky a stehna  
směrem dovnitř, kde lana opět spojíme, protáhneme (už obtížněji) rozkrokem 
dozadu nahoru, zařízneme mezi půlky a konce napneme k provazové  
podprsence vzadu, kde zajistíme.  
Nyní již spoutáme jen lokty, dlouhými konci tento úvaz spojíme se zápěstním a 
od něj jej vedeme vzhůru, kde po vytažení partnerky konce zajistíme a kocháme 
se vzniklým balíkem .-) 
 



 Poloha č. 23 

 

 
 
Ač vypadá tato poloha velmi složitě, není tomu tak.. Její výsledný dojem je odvislý od barvy a 
tloušťky použitých lan a toho, jak se budete s jednotlivými úvazy piplat.. Poloha není moc 
vhodná na krocení, je spíše vhodná na efekt, focení, prezentaci jiným, sobě či samotné 
partnerce v zrcadle.. vyžaduje  
mírnou spolupráci partnerky. Začneme od nohou. Aby se úvazy nesjížděli dolů po nožkách, 
můžeme použít silonky, které v kontrastní barvě zvýrazní úvazy. Jako první omotáme stehna 
ve výši rozkroku několikrát dokola, vzadu spojíme a mezi nohama vedeme dopředu, kde 
stáhneme úvaz a suk necháme i s konečky lan mezi stehny. Jako další úvaz pak stejným 
způsobem svážeme nohy nad a pod koleny a jako poslední kotníky – nejdelším lanem tak, aby 
nám zbyly cca 3m dlouhé konce. Ty začneme od středu kotníků obtáčet venkem kolem noh 
nahoru a v místě překřížení na středu noh je spojíme ambulantním uzlem. Takto pokračujeme 
nahoru až k stehennímu úvazu, kde konce zajistíme a schováme mezi stehny. Nyní hrudník. 
Delší lano v půlce jí dáme za krk a oba konce stejnoměrně vedeme dolů takto: od ramen levé 
doprava a pravé doleva (překřížit) nad prsy a přes boky do zadu, překřížit a přes boky dopředu 
pod prsy překřížit a zase dolů přes boky na záda, překřížit a zase dopředu k pupíku, spojit 
uzlem a dvojité lano vedeme rozkrokem dozadu, kde jej mezi zápěstím vyvedeme a začneme 
každým na opačnou stranu omotávat k sobě zápěstí, pak tento úvaz vymezit konci mezi 
zápěstími a konce schovat do vzniklého úvazu. Delším lanem nyní omotáme paže nad lokty a 
dbáme na to, aby lana šli vedle sebe a byli ve výsledné šíři min. 5cm (jinak to zanechává 
podlitiny..), spojíme obmotání uprostřed a konce protáhneme za lanem od hrudníku, které se 
nám rýsuje zezadu krku a zajistíme. Zbývá už stejně jako u kotníků delším lanem od zápěstí 
překříženě vést konce přes ruky nahoru k úvazu paží, kde konce zajistíme a konce schováme. 
Foto prosím! .-) 



 Poloha č. 24 

 

 
 

Krásně provedení kozelce… Tyč pod koleny je velmi dobrá pomůcka v 
bondáži.. s její pomocí lze svázat velmi pevně s minimem provazů, nedá se v 
této poloze vůbec pohybovat a šance na vyproštění ji mizivá, tudíž vhodná pro 
submisivní doplňování energie bezmocí. 
Postup je takovýto: nejprve spoutáme kotníky dvojmo k sobě v šíři min. 8cm, 
konce spojíme mezi kotníky, vedeme je pod lodičkami a středem mezi nimi opět 
k úvazu kotníků. Dále omotáme stehna nad koleny a konce necháme viset.  
Před tělem jí spoutáme zápěstí k sobě a konce schováme mezi dlaně, (při použití 
rukavic je menší šance se sama rozvázat – míň citu v prstech) .. a tenčím  
provázkem omotáme k sobě prsty mezi prsty .-)  
Nyní si jen najdeme asi 50cm tyč, nejlépe kulatou a pokud možno i s očkem 
uprostřed, tu protáhneme pod koleny/nad lokty a mezi koleny ji zajistíme konci 
od kolenního úvazu.  
Jako poslední část přivážeme k tyčce lokty stylem přes tyč mezi koleny na 
druhou strnu, nad tyč, kolem a zase dolů mezi kolena a na druhou stranu .. atd., 
konce svážeme pod koleny. V této poloze se ani chlap neubrání nalakování 
všech nehtů a žena strčení čehokoliv kamkoliv .-) 
 



 Poloha č. 25 

 

 
 
Pokud potřebujete partnerku spoutat tak, aby mohla chodit či mít volné nohy, lze 
to tímto krásně provedeným způsobem..  
Jde vlastně o tři úvazy spojené konci posledního.. První úvaz vedeme přes  
hrudník nad prsy dvojmo v šíři 4cm, spojíme vzadu uprostřed. Druhý úvaz 
vedeme kolem zápěstí paží zalomených za zády, ten vedeme volněji a v šíři cca 
8cm a více, konce spojíme nahoře uprostřed a měli by nám zůstat alespoň 1,5m 
dlouhé konce. Poslední úvaz je veden  kolem paží nad lokty a stáhneme jím 
lokty k sobě co to jde, zajistíme uprostřed zad. Nyní konce od zápěstního úvazu  
vedeme nahoru, kde je přivážeme k loketnímu, pak dále nahoru, kde je 
přivážeme k hrudnímu úvazu, a odtud zpět dolů, kde omotáváme dokola stejným 
směrem dvojmo spojující úvaz až k zápěstí.  
..Hotovo, ještě roubík a lze podávat.. 
 



 Poloha č. 26 

 

 
 
Jedna ukázka dokonalé hog-tie v prostoru. To, čím se tato poloha liší od klasické 
hog-tie, je, funguje jako kladkostroj a skřipec zároveň. Jakmile ve výsledné 
poloze zatáhnete za lano, co jde do strany, začnete partnerce zatlačovat roubík 
do úst, přitahovat ruce k nohám a povolením jí naopak polohu ulehčit… ergo je 
toto ideální na delší bondage, kdy si vy určujete míru jejího spoutání.  
Postup: 
Pokud nemáte masivní roubík, lze tento nahradit širokým obojkem a roubík 
aplikovat mimo centrální stahovací lano. Poté spoutáme k sobě postupně zápěstí, 
kotníky, lokty a ještě ve stoje i provazové kalhotky. Nyní jde centrální lano začít 
ve dvou místech.. buď od zápěstního úvazu, nebo již jako konec provazových 
kalhotek, které po protáhnutí rozkrokem a za úvazem v pasu směrem nahoru k 
zápěstí a protažení mezi rukama nad úvazem zápěstí (směrem k loktům). Nyní 
centrální úvaz.. lze jej provést i z tenčího lana, ale ideální je masivnější hladké, 
cca 1cm průměr. Vedeme jej vždy mezi tělem a úvazem po trase (kalhotky) --- 
zápěstí --- kotníky --- roubík (obojek) a dál si ponecháme alespoň 2m  
dlouhý konec, který zajistíme někde na očích.. a je jen na vás, jak dlouho ji tak 
necháte, a jak moc bude prohnutá.. 
 



 Poloha č. 27 

 

 
 
Tuto polohu zkusil každý asi poprvé.. je to jedna z prvních, kterou si každý 
vyzkouší a i když je jednoduchá, skloubí se v ní krása i účinnost. Už na první 
pohled je tato poloha zvaná X zaměřená na první seznámení nezkušené 
partnerky se světem bezmoci..úvazy jsou připoutané k šátkům kolem zápěstí i 
kotníků, aby nedřeli zápěstí a vyvolali tak dojem, že se lze kdykoliv trhnutím 
osvobodit a evokují něhu.. Provazové kalhotky zase dráždí ta správná místa a 
postup uvázání je zde zcela zbytečný.. Jen doplním, že máte-li partnera, lze se 
do této polohy přivázat sám s použitím katovy smyčky na zápěstí.. tu si lze sám 
stáhnout, ale roztáhnout už vám musí pomoci někdo druhý.. Navíc je tato poloha 
velmi vhodná pro dlouhodobou bondage.. i přes noc. 
 



 Poloha č. 28 

 

 
 
Poněkud výraznější využití postele.. Jelikož má doma málokdo postel s nebesy, 
k níž by se dali přitáhnout nohy nahoru nad hlavu, uvedu nejprve možné 
náhražky těchto úchytů - Pokud má postel vyšší čela, lze lana od noh vést k nim 
či přes ně směrem dolů a zajistit k nohám. Pokud máte na zdi skobičku od 
obrazu, nic k ní nevažte, raději otočte celou postel směrem, kde se dá k něčemu  
pevnému přichytit lano (trubky, skříň či jiné..).  
Nyní postup: je velice jednoduchý.. partnerku položíme na postel, přivážeme 
každou ruku zvlášť k čelu a nebo noze postele, potom delšími lany omotáme  
kotníkový úvaz, zdvihneme nohy dle obrázku a konce zajistíme k již výše 
zmíněným úchytům  tak, aby je nešlo položit. Jen pro doplnění obrázku bych 
použil mezi kotníky rozpornou tyč, nebo kotníky svázal 50 cm od sebe a delším 
lanem protáhnutým pod postelí bych tyto nohy ještě natáhl kolmo k tělu směrem 
dolů k posteli tak, že by partnerka nemohla pohnout nohama od sebe ani do 
bok….. (a kdo chce, lze lanem od rozporné tyče přitáhnout kotníky i k druhému 
čelu, čímž jste jí provedli prostorovou bondage a to si zaslouží lechtání .-)) 
 



 Poloha č. 29 

 

 
 
 
Poněkud atypické spoutání do kozelce, kdy úvaz tvoří současně roubík.. 
Postupujeme takto:  
Nejprve spoutáme k sobě kotníky a druhým lanem kolena, uvážeme provazové 
kalhotky a spoutáme před tělem zápěstí dlaněmi k sobě. K zápěstnímu úvazu 
přivážeme asi 2m dlouhé lano, ruce zalomíme za hlavu a za lano od zápěstí je 
stahujeme co nejvíce k lopatkám.. konec obtočíme kolem uzlu kalhotek u  
kostrče a pokračujeme mezi půlkami zadku směrem ke kolennímu úvazu, kde 
konec přivážeme.  
Nyní vezmeme asi 6m dlouhé lano, přehneme je na půlky, a ještě na čtvrtky, 
abychom dostali silný pás provazů v délce asi metr, druhým lanem cca 3m 
uděláme v půlce tohoto pasu uzel, který by měl mít tvar kuličky, tu vsuneme do 
ústy a několikero konců silného pásu vedeme od sebe kolem uší, venkem přes 
paže a mezi krkem a zápěstími, kde konce stáhneme a spojíme.  
Tímto má svázané lokty a současně lano v puse, které jí trochu povolíme tím, že 
přidané lano ústící z pusy protáhneme mezi stehny a zajistíme ke kotníkům.. 
takže napnutí noh může trochu povytáhnout roubík z pusy.. 
 



 Poloha č. 30 

 

 
 
Postelová poloha.. je vždy fajn, ale k této je třeba mít úchyt na stěně vy výšce 
cca 2m (skoba, rám okna či jiné..). Sice každý nemá korzet.. ale jak sami vidíte.. 
měli by jste si ho pořídit, neboť je to krása .-) postup: Nejprve dáme partnerce 
(nepovinně) obojek a roubík, uvážeme provazovou podprsenku s ramínky  a 
spoutáme zápěstí k sobě za zády. Dále uchopíme rozpěrnou tyč a připoutáme k 
ní po stranách kotníky (pokud ji nemáme, připoutáme kotníky každý na opačnou 
stranu postele k čelu či k nohám) a za střed této tyče jí připoutáme nohy nad 
postel k čelu. Nyní už jen spoutáme lokty, k zápěstí přidáme delší lano a 
vytáhneme mírně ruce tak, aby se partnerka moc nepřehnula. Osobně bych 
doplnil ještě jednu věc.. druhou rozpornou tyč bych konec omotal potravinovou 
fólií, namazal, zasunul ji do análu tak daleko, až by se ucukáváním partnerka 
musela narovnat a poté bych druhý konec tyče připoutal doprostřed té první od 
kotníků… takže každý pokus se uvolnit by partnerce zarážel do zadečku kolík .. 
kdo ví jak moc by se snažila klečet zpříma .-) 
 



 Poloha č. 31 

 

 
 
Krásně eroticky vyhlížející poloha pro dráždění či delší prožití si bezmoci.. Trošku složitější 
na provedení, ale pojďme na to:  
Nejprve  jí uvážeme dvěma lany dva úvazy okolo pasu v místech pupíku  
– vzdálené od sebe 6-10cm a před tělem jí spoutáme k sobě zápěstí + zalomíme ruce za hlavu 
ke krku. Dále jí delší lano (8m) v půlce přivážeme na střed spodního úvazu u páteře, vedeme 
vzhůru po páteři k druhému úvazu, obtočíme, spojíme a dále po páteři k zápěstnímu úvazu, 
konce jím protáhneme a zpátky dolů po páteři k úvazu pasu, podtočit pod ním a nyní oběma 
konci překřížením  
obtáčíme lana u páteře až do míst mezi lopatkami, kde konce od sebe rozdělíme přes ramena, 
nad prsy a boky, kde je po stranách obtáčíme kolem vrchního úvazu pasu si 6cm a poté konce 
vedeme dolů ke středu tak, aby se spojili v místě análu uzlíkem a pokračovali již jako dvojité 
lano rozkrokem ke kotníkům, které překřížíme a konci přivážeme k sobě. Tímto jste vytvořili 
úvaz, který každým trhnutí nohou či rukou posunuje uzlíkem v rozkroku. Jako poslední část 
uchopíme v půlce asi 2m lano, protáhneme zezadu krku, vedeme dolů, kde mezi prsy uděláme 
uzlík, dále dolů až k lanku mezi rozkrokem a kotníky – to podtočíme konci zespod a dále 
nahoru a na opačné strany, přes třísla a kolem pasu dozadu, kde zatáhnutím za konce začneme 
ke krku přitahovat mírně napnuté lano od rozkroku k nohám, čímž jej přitáhneme i k 
přirození… a poté konečky spojíme za zády pod spodním úvazem pasu. ..Ještě roubík a 
nechat ji se cukat.. je to fajn .-) 
 



 Poloha č. 32 

 

 
 
Jednodušší poloha, kdy je partnerka spoutaná pevně, aniž by měla na hrudníku 
jediné lanko..  
Postupujeme takto:  
Nejprve jí převážeme oči šátkem, aby netušila a necháme ji lehnout na břicho, 
zalomíme jí nohy v kolenou patami k stehnům a mírně nožky roztáhneme.  
Pak jí začneme poutat každou nohu zvlášť od kolen…  
Nejprve jí položíme dvě lana do kolenní jamky, aby šlo po zalomení noh spoutat 
úvaz mezi lýtky a stehny Poté kousek od kolene dál provedeme první smyčku 
dvojitého lana a obtáčíme kolem zalomeného kolene, konce přivážeme k 
provázku dříve položenému do kolenní jamky a tímto provázkem stáhneme 
vytvořený kruh v místě mezi lýtky a stehny.  
Stejným způsobem spoutáme i na druhé noze. Podobně spoutáme kotníky k 
stehnům, jen nemusíme předem přehazovat provázek přes stehna, protože mezi 
lýtky a patami je větší mezera nežli u kolen.  
Zbývá už jen uvázat masivní úvaz na zápěstí a to pak přivázat ke kotníkům… a 
poloha je hotova. 
 



 Poloha č. 33 

 

 
 
 
Velmi jednoduchá poloha připoutání k židli, ideální pro spanking či jiné 
praktiky zezadu.. A jak na to?:  
partnerce spoutáme před tělem zápěstí k sobě, necháme ji přistoupit k židli, kde 
jí k zadním nohám židle připoutáme kotníky, každý zvlášť.  
Potom ji přehneme přes opěradlo tak, že se o sedátko opře lokty, a za úvaz 
zápěstí ji přitáhneme k předním nohám židle a zajistíme. 
Jako poslední lze k opěradlu přivázat pas, ale osobně bych provedl raději toto..  
Smyčku kolem pasu s koncem u pupíku, dolů protáhnout pod opěradlem židle a 
do rozkroku, mezi půlky a nahoru k zádům, kde konce podvlékneme pod 
úvazem v pase a zajistíme. Taktéž je možné k zadním nohám židle přitáhnout 
lokty či prsa.. ale to už  je na vás stejně jako volba mezi rákoskou či bičíkem .-) 
 



 Poloha č. 34 

 

 
 
Poněkud náročnější poloha, na kterou ale nemusíte umět provaz, abyste ji zrealizovali..: 
začneme tím, že si najdeme asi 1,5m dlouhou tyč a stoličku či stůl.. podle obrázku k ní 
necháme partnerku sednout a roztáhnout nožky co nejvíce od sebe.  
Jako první jí spoutáme za zády zápěstí, ať se vám nehrabe do provázků, lze jí taktéž 
pacifikovat jazyk roubíčkem či náplastí a jdeme na nožky..  
Asi 3m dlouhým lankem jí uděláme smyčku na kotníku, k ní svrchu přiložíme konec tyče tak, 
aby přesahoval cca 5cm a  
začneme tyč omotávat k noze různými směry, až drží pevně a neproklouzává.  
Totéž uděláme s druhou nohou na druhém konci tyče a pokud chcete, můžete partnerce nožky 
trošku roztáhnout víc a podržet svými nožkami.  
Stejně jako na obrázku jí uděláme dvěma lany stejnoměrné úvazy nad kolenem k tyči a mezi 
nimi konci obmotáme spojovací lano, zajistíme a konce od obou úvazů vprostřed spojíme 
uzlem tak, aby se nám úvazy neposunovali k lýtkům (od sebe).  
Zbývá už jen spoutat lokty, přidat k nim v půlce asi 6m lano, konce vést venkem přes paže na 
ramena a kolem krku dozadu, kde se opět spojí u loketního úvazu, obmotáme kolem něj, dále 
k zápěstnímu, obmotáme, zauzlujeme a za konce vytáhneme ruce vzhůru přes židli či stůl, kde 
konce zajistíme.  
Co mi na obrázku vadí, je, že se může klátit do stran, čemuž zamezíme obojkem, od jehož 
bočních oček vedeme dvě lana každé k vlastnímu kotníku, čímž se nám už ani nepohne .-) 
 



 Poloha č. 35 

 

 
 

Ideální poloha pro orální sex.. Jak na to? :  
pokud nechcete používat jednodušší řemen a želízka jako na obrázku, jde vše 
nahradit lany..  
Nejprve spoutáme zápěstí k sobě za zády, poté jí spoutáme kotníky, necháme 
kleknout si poblíž sloupu či nohy vyššího stolu a konci od kotníkového úvazu jí  
několikrát obmotáme přes stehna a lýtka – každou nohu zvlášť. Zbývá jí 
připoutat asi 3m dlouhé lano ke kotníkům, za jeho konce jí vytáhnout kotníky 
nahoru po tyči tak, aby se opírala jen koleny a tyč měla mezi šlapkami a 
půlkami, načež konec zajistíme tak, aby nemohla sklouznout dolů (u stolu  
např.přehozením konců přes desku stolu a zajištěním ke kotníkům..)  
K dokončení už zbývá jen spoutat lokty k sobě, (neboť asi nebude tak 
spolupracovat jako modelka na obrázku.-) a lanem od zápěstního úvazu ji 
přitáhnout ke sloupku + zajistit proti sklouznutí. Jestli jí necháte pusinku volnou 
na orál, nebo té zlobivce dáte do pusy roubík s kroužkem mezi zuby a 
protáhnete si ho přes něj až do pusy či polohu zakončíte jinak, nechám již na 
vás.. 



 Poloha č. 36 

 

 
 
 
Tato poloha je takovou hog-tie polohou pro lidi s větší pohyblivostí..  
Není sice na delší čas, neboť polohy rukou a místa úvazů způsobí dříve křeče ve 
stehnech, nežli odkrvení končetin.  
Na druhou stranu to vypadá krásně a pokud si vyhrajete s pouty a dobře zvolíte 
barvu lan, je objekt zralý na vyfocení jako památku na jeho vytrvalost.  
 
Postup spoutání je jednoduchý: přitáhneme ruce ke kotníkům a přivážeme, poté 
spoutáme lokty a omotáme spojovací provaz, čímž lokty ještě více přitáhneme a 
konce od obmotání loktů přivážeme ke kotníkům.  
A zda použít roubík či ne? To nechám na vás, každopádně vám takto neuteče .-) 
 



 Poloha č. 37 

 

 
 
Velmi účinná poloha spoutání na židli, kde i půl metrová výška stačí na vyvolání strachu a 
donutí se necukat.. Jak postupovat?:  
necháme partnerku kleknout si na židli dle obrázku, použití polštářku již nechám na vaší 
úvaze a začneme provazovými kalhotkami.  
Vytvoříme smyčku kolem pasu, na pupíku spojíme a konce vedeme dvojitě rozkrokem a 
půlkami nahoru, kde ji přivážeme k původnímu úvazu v místě kostrče.  
Nyní ji necháme kleknout si a spoutáme jí k sobě kotníky tak, aby nám zbyly asi 120cm 
konce, a opět ji necháme se posadit na paty. Dále partnerce ruce za záda s spoutáme k sobě  
zápěstí, konce přivážeme k úvazu kolem pasu. Asi 3m dlouhé lano jí přehodíme v půlce za 
krk a vedeme konce dolů, kde je u prsou spojíme uzlíkem, dole podvlečeme za úvazem pasu a 
napneme k opěradlu židle, kde konce zajistíme.  
Nyní nám zůstává jen konec od kotníků. Konce protáhneme nad úvazem zápěstí a stáhneme je 
co nejvíce k patám, čímž se lano zaryje mezi půlky a partnerka se  
narovná… Přivážeme a pokračujeme konci nahoru, kde po cestě přivážeme úvaz u pasu a 
nahoře konce podvlečeme pod lanem za krkem a to stáhneme dolů a nepneme, aby se nám 
subinka moc nehýbala.. Teď už jen šátek přes oči či masku, která umocní strach že spadne a 
nechejte ji odsedět .-) 



 Poloha č. 38 

 

 
 
Máte postroj na hlavu? Ano? .. super, pakliže ne, zkuste další polohu, protože 
tato bez postroje ztrácí svou efektivitu… Jak začít?:  
jak jinak než nasazením postroje na hlavu, což je vlastně kuličkový roubík  
či udidlo obohacené páskem pod bradou a druhým řemínkem přes vrch hlavy u 
nosu rozdělený na dva. Teď už zbývá je najít si stůl, uklidit ho, otočit deskou na 
zem a dovnitř dát peřinu či deku, neboť tam nebývá moc hladký.. partnerka si 
lehne na břicho tělem mezi nohy stolu a končetiny přitiskne zvenku k nohám 
stolu. Dvěma delšími lany jí přivážeme dle obrázku stehno k noze stolu a konci 
k ní ještě přitáhneme kotníky. Totéž uděláme i s druhou nohou a hurá na ruky. 
Stejně jako jsme ovázali stehna, omotáme i paže k protější noze stolu a k ní 
přivážeme zápěstí.. a totéž i s druhou rukou..  Zbývá nám poslední zákeřnost.. 
Delším lanem uděláme úvaz kolem pasu, suk natlačíme pod břichem ležící 
partnerky až k jejímu pupíku, odkud vytáhneme oba konce rozkrokem ven, 
utáhneme, zařízneme přes půlky (můžeme u klitorisu a análu udělat uzlíky) a 
konce lan podvlečeme pod horní řemínek postroje na hlavě, kde je zajistíme tak, 
aby měla zakloněnou hlavu nahoru. Jakmile povolí svaly a nebo se bude chtít 
podívat dolů, zatáhne si lano do rozkroku, což je plus či mínus vlastně? .-))) 



 Poloha č. 39 

 

 
 
 
Velmi jednoduchá poloha využívající rohové lavičky, pohovky a nebo alespoň 
dvou pevných úvazů u země vzdálených od sebe min 2m (např. nohy nábytku či 
jiné..) Jak začít?: 
to ani snad nemusím psát..  no …tak teda musím .-)) 
prostě jen spoutáme zápěstí s kotníkem natažené nohy, totéž provedeme i s 
druhým zápěstím/kotníkem a k obou koncům připoutáme dvě delší lana, kterými 
je od sebe budeme napínat mezi již výše zmíněné pevné úchyty u země…  
tím jí nutíme se předklánět až co zvládnou její nožky.   
Pro doplnění bych jen dodal, že je vhodné jí pod body strčit vibrátor do análu a 
nechat ji tak na něm sedět, nebo v případě orálního sexu nemá jak uhnout 
dozadu .-)) 
 



 Poloha č. 40 

 

 
 
 
Tento velice krásně provedený úvaz u sloupu je tvořen jen jedním dlouhým lanem, takže bude 
stačit je popsat vám cestu kudy jej vést:  
Mimo tento úvaz jsou ruce, které ke sloupy přivážeme zvlášť provazem nad hlavou. Jelikož 
budou lana vedeny jednotlivě, je vhodnější použít tlustší lana –cca 10mm.   
Začneme přehnutím v půlce asi 10m lana a vytvoříme provazové kalhotky – smyčku u pupíku  
dolů rozkrokem dvojmo a nahoru už se konce dělí na strany od sebe a opisují tuto cestu – 
nahoru ke kyčlím a na břicho, kde se konce překříží, dále na bok vedle prsou dozadu ke krku, 
kde se konce opět překříží, přes ramena a dopředu 10cm pod krk, překřížíme je a nad prsy 
vedeme na bok a dozadu, na páteři překřížíme a dále na bok u pánve, dopředu v místě úvazu 
pasu a třísly se konce opět spojí mezi nohama, aby už dvojitě vedli půlkami k úvazu pasu, kde 
se spojí uzlem a konečky se obtočí ke sloupu a zajistí k němu.  
Jako poslední ke sloupu přivážeme kotníky a kolena a hra na indiány začíná .-))  
(alternativa polohy je v tom, že to jde uvázat i bez rukou, nohou a sloupu.. na způsob 
diamantového úvazu, se kterým může „volně“ chodit. 
 



 Poloha č. 41 

 

 
 
 
Ukázka toho, jak vypadá pěkně provedená asymetrická bondage.. a že i oblečení 
je důležité.  
Začínám:   
Jako první jí uvážeme provazovou podprsenku s ramínky a provazové kalhotky 
(s uzlíky na klitorisu a análu.. pokud povedeme lana dvojmo a po spoutání je 
ještě upravíme, je to krása pro potěchu oka.  
Nyní jí spoutáme ruce za zády v zápěstích a loktech a ke každému kotníku 
zvlášť připoutáme v šíři 5-10cm delší lano.  
Necháme ji kleknout na jedno koleno a lanem od kotníku k němu přivážeme i 
stehno a zajistíme. Najdeme si místo v bytě, kde je možno přivázat lano k zemi 
(očko, noha stolu) , provedeme jí úvaz nad kolenem nespoutané nohy a teprve 
pak jí tuto nožku za kotníkový úvaz přivážeme k očku v zemi.  
Nyní už zbývá přitáhnout konci od kolenního úvaz boční očko obojku  
ke koleni a nebo konci úvazu omotat krk tak, aby se neškrtila.Použití roubíku je 
pak už jen na jeho oblíbení u partnerky. 
 



 Poloha č. 42 

 

 
 
 
Máte u postele takovéto sloupky?  
Pokud ano, je to super, pokud ne, musíte si najít podobnou alternativu v bytě.. 
(např. přisunou židli k trubkám jdoucím od podlahy ke stropu..).  
Postupujeme takto: 
Spoutáme jí ruce za zády v zápěstí, provedeme úvaz kolem pasu k sloupku a 
potom k němu připoutáme i jednu nohu za kotník..  
Nyní už jen zalomíme druhou nohu kolenem nahoru a ve výšce cca 40cm nad 
zemí k sloupku připoutáme druhý kotník a stehno.. 
 



 Poloha č. 43 

 

 
 
 
Další z klasických poloh.. tato se označuje názvem Y, kdy tato varianta 
ypsilonka je s roztáhnutými nohama.   
Jak na to asi nemusím ani psát, ale jen pro úplnost:  
Necháme partnerku lehnout si na postel, před tělem jí spoutáme k sobě zápěstí a 
koncem je připoutáme k čelu postele, či každým koncem k jedné noze postele.  
 
Dvěma lany provedeme širší úvaz kolem kotníků (zvlášť) a napneme je  
lany k protilehlým nohám postele a zajistíme.  
Poloha je velmi jednoduchá, účinná, vhodná i pro delší dobu spoutání a ideální 
pro začátky s bondage praktikami.. 
 



 Poloha č. 44 

 

 
 
Prostorová bondage k židli.. je fajn nápad, ale to co vyzařuje erotično z tohoto obrázku je 
hlavně to oblečení a barevné sjednocení náplasti přes pusu, latexového body i lodiček..  
Postup je snadný:  
najdeme si v bytě libovolný pevný úchyt ve výšce 150cm a výš od země (skoba, skříň, panty 
dveří..), přisuneme asi 2m od tohoto místa židli tak, aby se sedící osoba dívala přímo na úchyt 
a partnerku postavíme vedle židle..   
Jelikož málokdo vlastní takovéto gumové body bez rukávů, popíšu polohu s volnýma 
rukama.. Uvážeme partnerce provazové kalhotky (kolem pasu, rozkrokem mezi nohama 
nahoru a zajistit k pasu) a necháme ji sednout si na židli. Nasadíme jí obojek, za který ji 
lanem připoutáme k opěradlu židle (nebo bez obojku za ramena-podpaží-opěradlo), 
překřížíme jí lýtka a spojíme je lanem u kotníků, a konci je připoutáme k nohám židle.  
Nyní jí uvážeme asi 1m lano na každé zápěstí, překřížíme jí před tělem ruce pod prsy, levou 
ruku doprava a pravou doleva, a za lana od zápěstí ji přivážeme ruce k opěradlu (něco jako 
svěrací kazajka).. nyní nám už jen chybí přivázat  
k přednímu uzlu kalhotek delší lano, druhý konec přehodit přes úchyt nahoře před ní a 
vytáhneme ji za pánev až na úplný okraj sedadla.. čímž se v rámci pádu ani nepohne .-) 



 Poloha č. 45 

 

 
 
Popsat tuto polohu dopodrobna nelze, neboť postup nezná už snad ani samotný autor.. 
nicméně dalo by se to takto zjednodušit: 
Partnerce uvážeme provazovou podprsenku s ramínky a použijeme na ni i na celé další úvazy 
lano o větším průměru – cca 1cm. Dále jí zavážeme provazové kalhotky stylem – úvaz kolem 
pasu, u páteře protáhnout smyčkou, vést konce dolů rozkrokem a udělat uzlíky na análu i 
klitorisu, dále nahoru, kde konce protáhneme pod úvazem pasu a necháme zatím viset.. Nyní 
je čas na to, aby si partnerka klekla na křeslo/židli koleny k opěradlu na sedátko (viz obrázek) 
, uchopíme asi 3m dlouhé lano a provedeme jeden úvaz přes kolenní jamky pod židlí a přes 
kolenní jamky kolem opěradla, čímž jí zamezíme odtáhnout kolena od rohu křesla. Spoutáme 
jí ruce před tělem za zápěstí, zalomíme dozadu za krk a k zápěstnímu úvazu připevníme další 
lano.. Nyní nastal čas na konce od kalhotek… ty vytáhneme nahoru k opěradlu, napneme tak 
až se lano zaryje do rozkroku, a konec lana zajistíme nahoře u opěradla a nebo je stáhneme 
dolů a zajistíme k noze křesla.. Uchopíme lano od zápěstí za hlavou, protáhneme jeho konce 
za úvazem kolem pasu a zajistíme, rozdělíme oba konce a každým zvlášť  přitáhneme kotník 
co nejvýše a zajistíme úvazem v místě kotníků.. Takto je partnerka zcela spoutaná a musí se 
zaklánět dozadu, aby nepřepadla i s křeslem.. 
 



 Poloha č. 46 

 

 
 
 
Nemáte po ruce provazy, pouta nebo jiné hračky? Nevadí.. na naprosté 
znehybnění vám postačí potravinová fólie..   
omotejte partnerku až ke krku a hlaďte ji přes fólii - je to velmi vzrušující pro 
obě strany. 
Taktéž je tato poloha vhodná na dlouhodobou bondage .. i přes noc - ale je dobré 
zabalit do fólie před samotnou mumifikací její ošemetné prstíky k sobě.. 
 



 Poloha č. 47 

 

 
 
 
Jednoduchá a účinná poloha, na kterou potřebujeme postel s čely a jeden úchyt 
na stěně (či přes skříň, garnýž atd.) u zadní strany postele.  
Začneme takto:  
Partnerce uvážeme provazové kalhotky , dáme šátek přes oči (nebo i přes 
pusinku), a spoutáme jí k sobě zápěstí za zády. Necháme ji kleknout si na postel 
a na kotníky jí uvážeme dvě lana, konce souměrně vedeme směrem od jejích zad 
k čelu postele (nebo nohám postele), kde je zajistíme.  
Nyní jí k zápěstnímu úvazu přidáme asi 2m dlouhé lano, protáhneme jej 
rozkrokem a donutíme partnerku položit se v kleku zády na postel, a za konec 
lana od zápěstí ji napneme k opačnému čelu postele.  
Nyní se již partnerka sice nepohne, ale aby si to více vychutnala, doporučuji 
přivázat dlouhé lano k provazovým kalhotkám a za to ji vytáhnout směrem 
nahoru k nohám a tam zajistit trak, aby visela za kalhotky.. 
 



 Poloha č. 48 

 

 
 
 
Pokud nemáte lana a nebo pokud má vaše submisivní partnerka chuť být 
pacifikována způsobem, kdy se nebude moci ani pohnout, řešení se naskýtá toto:  
Kupte si průhlednou potravinářskou fólii, nebo ještě lépe nějakou podobnou 
barevnou, postavte si partnerku a nechejte ji držet ruce u svého klína..  
 
Od kotníků ji začněte obalovat a obepínat fólií směrem k prsům, které můžete 
vynechat a pokračujete nad prsy přes ramena tak, že fólii nejprve několikrát 
přehodíte volně přes rameno, zpět, přes druhé rameno a zpět a teprve pak 
pokračujete v obmotávání trupu, čímž zamezíte tomu, aby jí sklouzávala  
fólie po pažích dolů k prsům..  
Na závěr ještě doporučuji zalepit pusu lepící páskou, otočit na břicho, čímž si 
zatlačí prsty do přirození, trošku šlehnout přes zadeček.. a pokud máte u postele 
šuplík, tak ji tam hodit a šuplík na půl hodinky zavřít.  
A nechat to jen na ni, mlčení a nenechavé prsty.. 
 



 Poloha č. 49 

 

 
 
 
Poněkud složitější, ale o to lépe vypadající bondage.. pokusím se popsat postup: 
Partnerce připažíme ruce, dlouhým lanem jí uděláme liščí smyčku v půlce 
předloktí a dvojitý konec vedeme před tělem k druhé ruce, vrchem  konce 
obtočíme přes ruku, protáhneme mezerou mezi rukou a trupem, konce 
přehodíme přes lano jdoucí od první ruky a opět konce prostrčíme mezi rukou  
a trupem dozadu, čímž jí přitáhneme ruce k bokům. Aby nám nepovolila úvaz 
tím, že by posunula ruce před tělo, tak jí koncem, kterým jsme skončili 
povedeme přes záda k první ruce, prostrčíme konce mezi první rukou a trupem, 
přehodíme stejně jako u druhé ruky a protlačíme mezírkou zpátky k zadní  
straně ruky, kde konce zauzlujeme.   
Stejný úvaz k trupu přes ruce provedeme i v místě nad lokty. Nyní uchopíme 
dvě lana o délce cca 8m a souměrně ke středu těla je vážeme takto – přehneme 
je na půl, smyčkou jí obtáhneme ruku nad loktem a konce protáhneme touto 
smyčkou (liščí smyčka), dvojité konce vedeme nahoru ke středu prsou, kde se 
setkají s konci od protilehlé strany, svážeme je uzlem a pokračujeme dále 
nahoru přes ramena, pak dolů, kde konci obtočíme loketní úvaz, dál dolů, kde 
obtočíme úvaz předloktí, dolů rozkrokem a třísly nahoru k úvazu předloktí, kde 
konce rozdělíme, omotáme kolem něj asi 10cm od sebe, zajistíme uzlem a 
každým koncem zvlášť  táhneme lano  
k zápěstí, které obtočíme, zajistíme a zpátky k úvazu předloktí. Odtud už malé 
konce táhneme do středu loketního úvazu, zajistíme a konečky spojíme uzlem 
ještě výše u uzlu mezi prsy. 
 



 Poloha č. 50 

 

 
 
Mumifikace lepící páskou s rukama podél těla je vhodná pro krásné hladké dívčí 
tělo a nebo ji lze provést přes oblečení.. Podmínkou je, aby páska nebyla 
izolepový typ.. tj. aby šla sundat bez následné epilace chloupků..  
typický příklad je např. kobercová páska (která ale není hladká a smrdí lepem .-) 
Na rozdíl od mumifikace potravinovou fólií, je tato nákladnější, ale dokonalejší, 
protože pod kokonem z fólie lze mírně hýbat tělem či svaly, kdežto tady lze 
hýbat max. obočím .-))  
Pro dobrodruhy lze taktéž doporučit před mumifikací zavést vibrátor či kolík.. 
Jak začít?: jelikož náplast neklouže po těle jako fólie, je jedno, zda začnete od 
kotníků či ramen, nebo jí nejprve slepíte ruce přes boky..  
Hlavní je, aby vám vyšla páska ?  Na závěr nezapomeňte přelepit pusu pevně 
náplastí a pokud je na sladké, tak do pásky mezi rty udělejte dírku, do pusy jí 
protlačte šlehačku ve spreji a trochu jí dopřejte aby vypadala jako křeček .-) pak 
dírku přelepte a nebo po chvilkách oblizujte to co vytlačí zase ven.. 
 



 Poloha č. 51 

 

 
 
Ačkoliv je asymetrická bondage doménou spíše Japonců, je účinná i pěkná i na 
našinci , že? 
Postup je tak jednoduchý, že jen stručně:  Spoutáme jí k sobě kolena, necháme ji 
sednout, Omotáme jí obě zápěstí po stranách k jednomu lýtku, konce rozdělíme, 
omotáme jimi lana mezi zápěstím a lýtkem a konce vedeme dolů, kde je pod 
lodičkou spojíme uzlem mimo dosah jejích prstíků.  
Takto má sice jednu nohu zdánlivě volnou, ale díky kolennímu úvazu ji nemůže 
protáhnout  mezi rukou a tělem a tak je iritována tou volností, nedokončením a 
tím že se z toho nedostane.. 
 



 Poloha č. 52 

 

 
 
Krásné, ale složitější spoutání v kleče. Postup:  
Delším lanem provedeme úvaz přes boky a přes ruce od zad směrem dopředu, u pupíku konce 
spojíme a necháme zatím viset. Dalším lanem obtočíme trup přes paže v místě pod prsy, 
konce spojíme u páteře, vedeme k úvazu u pasu, spojíme uzlem, pokračujeme rozkrokem 
dopředu a nahoru, kde konce rozdělíme, protáhneme pod úvazem pasu u třísel a opět konce 
spojíme vedením v rozkroku dozadu a půlkami nahoru, kde konce zajistíme k úvazu pasu. 
Nyní uchopíme konce od prvního úvazu v předu a tahem je napneme k úvazu hrudníku  
v místě mezi prsy. Dvěma lany připoutáme zápěstí ke stehnům a konci vymezíme vůli pout 
omotáním lana mezi stehny a zápěstím. Teď už následuje vrch – dvě cca 3m dlouhé lana 
dáme k sobě, společně ohneme v půlce a v tomto místě je přivážeme k úvazu hrudníku v 
místě mezi prsy. Dvojité konce vedeme přes ramena, kde uchopíme jen dva vnitřní konce a 
stáhneme je k úvazu hrudníku v místě u páteře, kde je spojíme, druhé dva vnější konce 
stejnoměrně protáhneme podpažím dopředu, přehodíme přes lana a opět protáhneme dozadu 
místem mezi rukou a trupem, čímž stáhneme hrudní úvaz u rukou.  Kratší lano protáhneme 
mezi dvojitým lanem na břiše mezi prsy a pupíkem, konci obtočíme tělo a z druhé strany 
protáhneme konce opět uprostřed dvojitého lana. Tahem za konce začneme z dvojitého lana 
na břiše vytvářet kosočtverec. Konce poté táhneme dozadu, kde je zajistíme a nebo pokud 
jsou dlouhé, tak je obtočíme kolem předloktí a zajistíme k středu úvazu pasu u pupíku. 
Poslední krok je dvěma lany spoutat kotníky se stehny v kleče a omotání lana mezi lýtky a 
stehny, čímž se úvaz zpevní. 



 Poloha č. 53 

 

 
 
 
Detail na spoutání kotníků se stehny je sice spíše pro milovníky footfetishe, ale 
je vidět jak málo stačí k poloze.. Postup:  
obmotáme jí v kelče kotníky a stehna, konce pak protáhneme mezi Achillovou  
patou a stehny, přehodíme přes úvaz a protáhneme zpět mezi lýtky a stehny a 
stáhnutím konců stehenní úvaz rozdělíme příčně lanem a zpevníme tak..  
Zbývá už jen spoutat k sobě zápěstí před tělem a za konce ji vytáhnout tak, že 
bude stát na kolenou..  
Konce lze vytáhnout přes dveře či k trubkám u stropu.. nevyhovuje lustr ani 
chatrná garnýž .-) 
 



 Poloha č. 54 

 

 
 
 
 
Hezké, snadné, náročné na lokty.. hurá na to:  
 
Spoutáme jí k sobě kolena, necháme ji sednout a překřížit kotníky, které 
následně svážeme k sobě.  
Nyní ji dáme ruce za záda, dlouhým lanem v půlce jí  
stáhneme k sobě zápěstí a dvojitě konci jí obmotáváme ruce nahoru směrem k 
loktům… po cestě jí stahujeme smyčky co to jde a až se dostaneme k loktům, 
tak konce obtočíme mezi lokty kolem pár posledních smyček a zajistíme uzlem.. 
To co pak s ní bude následovat vymyslete rychle, neboť ruce se začnou v mžiku 
odkrvovat.. 
 



 Poloha č. 55 

 

 
 
Tato poloha je taková obdoba diamantového úvazu, tentokráte však k posteli.  
Jak začít? : Nejprve musíme spoutat partnerku tak, abychom vytvořili úchyty pro pozdější 
přivázání k posteli.. Delší lano jí v půlce přehodíme za krk a konce vedeme dopředu, mezi 
prsy spojíme konce uzlem a dvojité lano vedeme dolů rozkrokem dozadu a konci spoutáme k 
sobě zápěstí tak, aby mohla dát lokty vedle těla. Další lano v půlce přivážeme k uzlu mezi 
prsy a konce obtáhneme kolem trupu dozadu, u páteře konce překřížíme a vedeme kolem 
nadloktí a zpátky ke středu, čímž jí mírně stáhneme lokty k sobě…  
Konce od posledního uzlu vedeme nahoru přes ramena dopředu a podpažím zpátky k 
poslednímu uzlu, kde je zajistíme. Nyní svážeme lokty a zápěstí k trupu.. lano v půlce 
přivážeme u páteře k lanu od rozkroku ve výšce pod prsy, konce obmotáme venkem 2krát 
kolem loktů a vedeme na břicho, kde konce podvlékneme proti sobě pod středovým lanem a 
zpátky  k loktům, tahem je přitáhneme  výše a zajistíme.  
Podobně vedeme i další lano od zápěstí kolem těla na břicho a zpět. Zbývá už jen poslední 
fáze – kdy spoutáme partnerce nohy v místě stehen, kolen a kotníků a položíme ji takto na 
střed postele.  
Jestliže máte postel konstruovanou tak, že se dají lana obtáčet kolem podélných boků postele, 
ušetříte lana, neboť jinak se musí lano prohazovat pod postelí a přitahovat..   
jako první uvážeme konce k sloupkům postele u hlavy (nebo k nohám postele) a konce 
vedeme k loktům, podvlékneme a vedeme zpět k nohám či doprostřed čela postele, kde je 
zajistíme.  
Jako druhý bod natáhneme lanem od kotníků nohy k protějšímu čelu postele či k nohám 
postele a taktéž zajistíme. Teď již zbývá vzít extra dlouhé lano či jich pospojovat více a 
stylem ---přivázat k bočnímu úvazu---vést k boku postele---pod postelí na druhou stranu---k 
bočnímu úvazu—napnout lana a zajisti—vést k boku postele….   
Partnerku přivážeme k posteli za úchyty na boku u loktů-pasu-stehen-kolen a kotníků, čímž se 
šance na vysvobození nulují a šance na dráždění se nabízí… 
 



 Poloha č. 56 

 

 
 
Mumie u sloupku či v truhle..  tato představa vzrušuje každého, kdož miluje 
bezmoc, neboť už jen samotná mumifikace představuje celkové znehybnění.. a 
když se toto pak ještě znásobí připoutání takové mumijky někde, kde může jen 
stát/ležet a maximálně hýbat očima, tak je to paráda..  
Jak na to:  Partnerku od kotníků až po ramena omotáme potravinovou fólií, která 
nám vytvoří základní kámen… (pokud jsme potvory, dáme jí do dírek led .-)  
Nyní se odhodláme k omotání hlavičky, u které ale musíme být opatrní, neboť i 
subinka musí dýchat.. nejprve lehce omotáme krk, pak hlavu ve svislém směru 
pod bradou kolem hlavy a teprve naposled omotáváme fólii i p řes obličej, 
postupem –buď rychle omotat nadechnutou partnerku a pak jí něčím ostrým 
protrhnout dírku u nosu a pusy, nebo při každé otočce fólie kolem hlavy jí 
protrhávat dírku o nosu/pusy. Jakmile je takto partnerka zmumifikovaná, 
přitáhneme ji ke sloupku (do křesla, skříně či jinde) a fólií ji ke sloupku 
přimotáme.. 
 



 Poloha č. 57 

 

 
 
Vyloženě spankingová poloha určená k svázání – výprasku – a rozvázání, neboť velmi 
namáhá páteř:  
Partnerku necháme obléci si body či prádlo a lodičky, najdeme si poblíž konferenční stolek, 
stůl či větší židli bez opěradla a necháme partnerku kleknout si na něj. Uvážeme jí 
provazovou podprsenku bez ramínek a delší konce od ní vedeme jednotlivě k bokům těla, 
bokům stehen, pod zadečkem na opačnou stranu a přes opačný bok opět k uzlu provazové 
podprsenky, kde lana stáhneme tak, aby měla partnerka mezi stehny a břichem úhel 30-60 
stupňů..  
Nyní jí protáhneme lanou vnitřkem kolem břicha dozadu, kde v místě u kostrče lana spojíme 
uzlem a dvojité konce vedeme rozkrokem (uděláme uzlíky na klitorisu a análu) dopředu, kde 
nahmatáme lano u pupíku, konce pod ním provlečeme a vedeme zpět rozkrokem dozadu..   
V tento okamžik se musí partnerka z kleku předklonit na stolku tak, aby se prsy opřela o kraj 
stolku a ruce měla podél nohou stolku dolů, čímž vystrčí zadek, prohne se v zádech a my se 
budeme věnovat prozatím volným nohám. Uchopíme konce lana z rozkroku, zalomíme jí 
nohy tak, aby měla paty co nejblíže u zadečku, lano od rozkroku protáhneme mezi podpatky a 
omotáme je k sobě, odtud konce vedeme jednotlivě po bocích nártu na nárt, kde se lana 
překříží, a několikrát omotáme konci kotníky.  
Po zajištění uzlem už zbývá jen spoutat ruce k nohám stolu za zápěstí, což provedeme tak, že 
delším lanem přivážeme levé zápěstí k noze stolu, odtud lano vedeme pod deskou stolku mezi 
jeho nohama dozadu, kde konec vytáhneme nahoru, přehodíme přes lano od rozkroku k 
podpatkům a zase dolů mezi nohy stolu a pod stolem k pravému zápěstí, kde tahem za konec 
ještě více přitáhneme nohy k zadečku.  
Omotáme zápěstí a tento uzel byl poslední.. nastal čas jít pro rákosku .-) 
 



 Poloha č. 58 

 

 
 
Velmi účinná poloha mírného zavěšení za rozkrok a ruce:  
Dáme jí roubík ať nám zbytečně nenarušuje řečmi následné dění a spoutáme jí 
za zády zápěstí. Potom jí dalším lanem spoutáme kotníky a konce od nich 
vedeme vzhůru, přehneme partnerku do předklonu a lana od kotníků ji 
přivážeme k obojku či je spojíme za krkem tak, aby se nemohla narovnat. Nyní 
ji přitáhneme ke dveřím či k místu, kde je asi ve výšce 1,5 – 2,5m úchyt a tam jí  
stáhneme lanem i lokty. Poslední úvaz, který jí vysvětlí, že nemá zlobit je ten, že 
dlouhé lano v půlce omotáme kolem pasu, konce protáhneme smyčkou půlky 
lana vpředu u pupíku, a dvojité konce vedeme rozkrokem (kde naděláme uzlíky) 
a půlkami zadečku nahoru k zápěstím, které jí vytáhneme co nejvíce to jde, 
konce kolem nich v této poloze omotáme, spojíme uzlem a vedeme vzhůru k 
úchytu u stropu či přes dveře. Tam je přehodíme a silou vytáhneme partnerku 
tak, až ji ruce či rozkrok donutí stoupnout si na špičky. Zajistíme konce a 
bavíme se tím, jak partnerka nemůže nic dělat a přemýšlíme, zda nevyužijeme 
vystrčeného zadečku… 
 



 Poloha č. 59 

 

 
 
Krásná poloha na posteli, ke které je bohužel nutné mít nad středem postele ve 
stropě očko. Pokud jej nemáte (a je to škoda) , tak lze v nouzi využít i úchytu u 
stropu nad čelem postele – např. masivnější garnýž… Začneme:  
tím, že partnerce nařídíme si kleknout na postel pod úchyt na stropě či zády k 
úchytu na stěně a uděláme dvěma delšími lany myčky kolem jejich kolen, konce 
těchto lan vedeme do rohů postele a tam je přivážeme k nohám či čelu postele. 
Dalšími dvěma delšími lany jí omotáme stehna s kotníky. Koncem úvazů vždy 
stáhneme samotná lana úvazu v místě mezi lýtky a stehny a necháme je viset od 
středu na venkovní straně noh. K těmto konečkům pak přivážeme zápěstí a 
nebo, pokud zbyly u noh příliš krátké konce, spoutáme zápěstí vlastním lanem a 
spojíme jeho konce s konci u stehen.  
Takto máme ruce připoutané po stranách stehen a vrhneme se na lokty. 
Omotáme jí lokty za zády několikrát dokola a stáhneme, čímž jsme jí napnuli 
zápěstí od stehen a současně ji donutili prohnout hrudník a krásně vystrčit prsa. 
Nyní jí posledním dlouhým lanem uděláme smyčku kolem pasu tak, že konce 
protáhneme smyčkou půlky lana vzadu u kostrče, dvojité konce pak vedeme 
rozkrokem dopředu, kde je podstrčíme pod úvazem kolem pasu a odtud nahoru 
k úchytu u stropu, ke kterému partnerku vytáhneme a konce zajistíme.  
Zda použít roubík či nikoliv, nechám na vás.. 
 



 Poloha č. 60 

 

 
 
 
Poněkud akrobatická poloha, při které by partnerka měla dostat hlavu alespoň 
blízko ke kolenům natažených nohou:   
Nejprve partnerce spoutáme kolena  a konci jí ke kolenům po stranách 
přivážeme i lokty, konečky pak omotáme lana mezi lokty a koleny, čímž úvaz 
zpevníme. Dále jí spoutáme kotníky i pes zápěstí a konci pak stáhneme lana 
mezi zápěstím a kotníky, čímž zpevníme i tento úvaz.  
Podle obrázku je poslední úvaz veden přes záda pod stehny několikrát dokola a 
konci jsou stáhnuté lana tohoto úvazu v místě mezi prsy a stehny, ale osobně 
bych doplnil ještě roubík či postroj na hlavu a od něj lano ke kotníkům.. 
 



 Poloha č. 61 

 

 
 
Jednodušší poloha s dlouhými lany:  
edním dlouhým lanem uděláme smyčku kolem zápěstí za zády a začneme  
místo vedle místa omotávat konci ruce od zápěstí až k pažím, přičemž ruce 
stahujeme k sobě.  
Nahrazujeme tak lany jednodílnou rukavici.  
Dalším lanem v půlce uděláme úvaz kolem kotníku, ten jí v tureckém sedu 
přitáhneme co nejvíce k rozkroku, odtud lany obtáhneme pas a spojíme uzlem 
vpředu u pupíku, přitáhneme k rozkroku i druhý kotník a konci od pasu 
přivážeme i tento druhý kotník..  
Takto se partnerka sama nerozváže, neboť pevně spoutané ruce nedá dopředu k 
nohám a nohama si ruky taky nerozváže .-) 
 



 Poloha č. 62 

 
 
 
Klasické spoutání do kozelce:   
partnerku posadíme a dáme jí kolena k hrudníku a spoutáme kolena k sobě, 
konce spojíme mezi nohama a vedeme je přes ramena a po obou stranách 
podpažím zpět k lanu od kolen, kde konce spojíme uzlem a pokud zbudou 
konečky, tak jimi obmotáváme dohromady lana k ramenům směrem ke krku.  
Jako další krok je spoutání kotníků k sobě a pokud možno konci přivážeme i 
lodičky za podpatky.  
Nyní si partnerka klekne na holeně a opře se hlavou o zem.  
Zbývá spoutat zápěstí za zády pevným úvazem, konce spojíme uprostřed a 
vedeme je odtud směrem k zadečku a mezi půlkami dolů ke kotníkům, kde lano 
podvlečeme , natáhneme a zajistíme.  
Posledním krokem je stáhnutí smyčkou lokty k sobě a nasazení roubíku. 
 



 Poloha č. 63 

 

 
 
Poněkud výjimečnější poloha, kterou jsem zařadil jako ukázku odvahy 
experimentovat:  
Partnerce spoutáme ruce před tělem a necháme ji lehnout si na postel nohama 
tak, aby měla zadek co nejblíže k čelu postele.  
Jelikož provedené provazové kalhotky nemají v této poloze účel, nechám na vás, 
zda jí kalhotky uvážete či ne.  
Každopádně jí však přivažte lano k zápěstím natažených rukou nad hlavou na 
posteli a natáhněte lano k protějšímu čelu postele, kde konec napnete a zajistíte. 
Nyní nastal čas na roubík a masku, či šátek přes oči, aby netušila, co bude 
následovat.   
Nejprve popíšu alternativu úvazu nohou, neboť všichni nemusí mít tak velké 
čelo postele – nohy lze též přivázat na opačné strany u zdi k úchytům u stropu 
vpravo a vlevo od postele, či lze mezi nohy dát dlouhou rozpornou tyč a tu pak 
vytáhnout po stěně u čela postele vzhůru..   
Takže, teď jí ke každému kotníku přivážeme delší lano a ty natáhneme šikmo 
nahoru od sebe k libovolným úchytům tak, aby partnerčiny nožky vytvořili V či 
U a nemohla je dát k sobě.  
Nyní  vrchol čísla.. do buchtičky (nebo i zadečku, pokud jí podložíme pod zadek 
polštář) jí vstrčíme svíčku  (barvu, průměr i délka je na vás—barevné svíčky ale 
více pálí než bílé) a zapálíme.  
Nyní to chce sundat jí masku a bavit se jejím pohledem k rozkroku… 
 



 Poloha č. 64 

 
 
Jednodušší zavěšení s rozporkou: tato poloha je velmi lehká a rychlá, takže 
pokud si dopředu najdeme úchyt u stropu či ve výšce min. 1,5m a máme 
rozporku s očky, lze takto spoutat rychle a nečekaně..  
Jako první doporučuji rychlé želízka na zápěstí za zády.  
Sice za ně nejde věšet, neboť na to nejsou a zranila by, ale jsou rychle 
aplikovatelné..  
Dále partnerku dotáhneme k posteli, položíme na ni na břicho tak, aby měla 
nohy ještě na zemi, vytáhneme poblíž nachystanou rozpornou tyč, která už má 
na očkách přivázané jednoduchým uzlem lana v půlce – jedním lanem jí 
omotáme kotník, pak jí roztáhneme nohy v šíři rozporné tyče a druhým lanem jí  
přivážeme i druhý kotník.  
Pomůžeme jí vstát a pokud se jí něco nelíbí, dáme jí roubík a necháme tak 
dokud nezjistí, že takto nic nemůže a zkrotne.  
V tento okamžik ji spoutáme zápěstí lanem a sundáme želízka,  
pomůžeme jí dojít k úchytu u stropu, tam jí k zápěstnímu úvazu přivážeme delší 
lano, to přehodíme přes úchyt a za ruce za zády ji vytáhneme co nejvýše a 
zajistíme.. co dál je na vás.. 



 Poloha č. 65 

 
 
Poněkud složitější bondage v krásně provedené ukázce:  
Začneme jednodušeji – spoutáme širším úvazem partnerčino zápěstí za zády. 
Dále jí provedeme smyčku kolem pasu tak, aby měla uzel u kostrče, odtud 
vedeme konce rozkrokem dopředu, tam podvlečeme pod úvazem pasu a zpět 
dolů rozkrokem dozadu, kde konce obtočíme kolem zápěstního úvazu, stáhneme 
a zajistíme uzlem pod zápěstím.  
Nejprve se pustíme do spodní části těla, neboť tato je snazší…   
Svážeme jí k sobě stehna tak, že jí několikrát omotáme obě stehna dokola lany 
vedle sebe a konci pak vytvoříme úvaz mezi stehny kolem takto namotaných 
lan.  
Stejným způsobem provedeme úvaz nad koleny, pod koleny a u kotníků. Nyní k 
těžší vrchní části – přes tělo vedeme dva masivnější úvazy.. jeden pod prsy přes 
paže a druhý přes boky a zápěstí.   
U úvazu boků konci pak provedeme úvaz kolem právě domotaných lan v místě 
mezi zadkem a zápěstním úvazem.  
Nyní uchopíme v půlce asi 10m dlouhé lano a liščí smyčkou jej přidáme 
doprostřed úvazu pod prsy v místě u páteře. Konce vedeme jednotlivě 
stejnoměrně nahoru k ramenům, přes ně a dolů kolem podpaží – přes úvaz pod 
prsy – a konce pak přes boky po zádech k páteři, kde se oba konce opět překříží 
a jdou venkem kolem loktů, vrchem k opačnému loktu a zase dokola tak, 
abychom omotali lokty alespoň dvakrát dokola.  
Konci pak omotáme tyto smyčky loktů v místě mezi pažemi, zajistíme a od boků 
loketního úvazu ještě vedeme konce venkem přes paže dolů k zápěstí, 
překřížíme, podvlečeme pod zápěstím a venkem zase nahoru k loktům, 
překřížíme, tam obtočíme kolem meziloketního úvazu a od středu vedeme 
konečky dvojitě dolů středem rukou k překřížení lan, kde konečky zajistíme 
uzlem na překřížení a tím vytvoříme skoro hvězdu. 
 



 Poloha č. 66 

 
 
Velmi odborně provedená bondage:   
Nejprve spoutáme k sobě zápěstí za zády tak, že ruce jsou dlaněmi ven (což  
je lepší pro méně roztažené osoby).  
Necháme partnerku kleknout si a spoutáme jí k sobě kotníky. Nyní vezmeme  
delší lano, v půlce jej smyčkou přidáme ke kotníkovému úvazu v místě mezi 
nohama a vedeme oba konce k zápěstnímu úvazu, obtočíme je kolem něho a 
směrem dolů začneme tu skupinku čtyř lan obmotávat místo vedle místa dokola 
směrem dolů a vytváříme tak velmi hezký a pevný spoj kotníků a zápěstí, který 
by bylo možné nazvat takovou provazovou rozpěrnou tyčí..  
Poté, co dojdeme ke kotníkům a konce zajistíme zespod u nártů se pustíme do 
loketního úvazu, kde po několikerém obtočení loktů taktéž konce obmotáváme 
kolem lan v místě mezi pažemi a tímto vytvoříme mezi lokty podobnou malou 
provazovou rozpěrnou tyč. 



 Poloha č. 67 

 

 
 
 
Jestli jsme svázali partnerku ve stoje, můžeme ji ještě více sbalit .-) Ale od 
začátku:   
Nejprve partnerce spoutáme ruce před tělem v zápěstí a v loktech krásnými 
úvazy s vymezením vůle mezi paži obtočením konečků úvazu  
kolem lan úvazu.  
Stejným způsobem jí spoutáme k sobě kolena a taktéž kotníky.  
Takto ji necháme trošku „proběhnout“ po bytě, pokud možno i s roubíkem… a 
až doběhne zpět, tak jí vyhovíme, aby se mohla posadit, ale přivážeme jí 
zápěstní úvaz ke kotníkovému a provedeme jeden nový úvaz od kolenní jamky 
přes paže a konci mezi nohama a rukama několikrát dokola omotáme dříve 
obtočené lana kolem paží a noh a stáhneme, čímž celý komplet spojíme a 
partnerka si posedí tak dlouho, jak jen budete chtít .-) 
 
 



 Poloha č. 68 

 

 
 
Tato poloha by šla nazvat Kopie stolku:  
Partnerku necháme lehnout si zády na konferenční stolek a dát ruce lýtka k 
nohám stolku.  
Poté ji čtyřmi kratšími lany spoutáme zápěstí a kotníky s nohami stolku a 
pustíme se do trupu…   
Podvlečeme jí pod zády u ledvin v půlce přehnuté lano a spojíme u pupíku v 
smyčku kolem pasu, konce pak dvojitě protáhneme rozkrokem a zadečkem k 
zádům, poslepu pod zády prostrčíme konce pod úvazem pasu a zase konce 
protáhneme půlkami zadečku k rozkroku, kde za konce potáhneme, až se lano 
zařízne do rozkroku, pak konce podvlékneme vpředu u pupíku pod úvazem pasu 
a zajistíme uzlem, nyní oba cca metrové konce rozdělíme a vedeme je přes boky 
pánve k nohám stolku u stehen, u kterých oba konce přivážeme tak, aby bylo  
lano od pasu napnuté k nohám stolku u jejích noh.  
Dále si přehneme v půlce dvě asi 3m dlouhé lana a uděláme jedním a stejně tak i 
druhým lanem smyčku kolem jejích stehen (asi v půlce stehen) a odtud vedeme 
lano dolů pod stolek směrem k nohám stolku u jejích paží, kolem té nohy stolu 
konce obtočíme a vedeme nahoru k jejímu boku, kde konce lana přivážeme k 
lanu od pasu (u třísel) v místě uvedeném na obrázku. 
 



 Poloha č. 69 

 
 
 
Poněkud pevnější spoutání k lávce či konferenčnímu stolku:  
Partnerku položíme zády na stolek tak, aby měla lýtka u nohou stolku a ruce 
překřížené nad rozkrokem…  
Spoutáme jí k sobě ruce v místě půlky předloktí tak, že omotáváme lano 
mezerami mezi rukama do kříže a poté konce i kolem lan mezi předloktími.  
Nyní jí delším lanem několikrát obtočíme pánev kolem stolku v místě hned za 
nohama stolku (zevnitř) a tento úvaz vedeme pod rukama.  
Konce pak spojíme uzlem pod stolkem a odtud vedeme jednotlivě od sebe po 
bokách nahoru k zápěstí na tom úvazu kolem pánve, a každým koncem 
omotáme bližší zápěstí kolem něj a pod úvazem pánve.  
Tímto jsme zafixovali ruce i tělo, a je čas na to, abychom několika smyčkami 
obtočili kolem jejího hrudníku a pod stolkem, čímž jí přitáhneme ke stolku 
hrudník.   
Teď k sobě spoutáme kolena a taky kotníky, konce od kotníků  
pak přivážeme k nohám stolku a je hotovo.. 
 



 Poloha č. 70 

 

 
 
 
Velmi krásná, jednoduchá a hlavně účinná poloha:   
Spoutáme partnerce ruce před tělem v zápěstí. Potom delším lanem omotáme 
několikrát pas dokola a konce spojíme za zády uzlem u páteře, odtud konce 
vedeme vzhůru, zalomíme jí spoutané ruce za hlavu, konce podvlékneme kolem 
zápěstního úvazu a stáhneme ruce co nejníže směrem k pasu, kde konci 
zajistíme ruce proti uvolnění.  
Nyní jí spoutáme lanem k sobě kotníky – ať už vedle sebe či překřížené a hurá 
na poslední úvaz…  
Tento úvaz je vlastně taková osmička vedená po trase – pod koleny-bok levého 
kolena-kolem pravého loktu-bok levého kolena-pod koleny-bok pravého kolena-
kolem levého loktu-bok pravého kolena-pod koleny … a takto dvakrát dokola , 
stahujeme tím lokty ke kolenům pokrčených nohou a konce zajistíme uzlem v 
překřížení lan nad koleny. 
 



 Poloha č. 71 

 

 
 
 
Nejlepší způsob, jak rychle prostřít slavnostní tabuli:  
Najděte si v bytě jídelní či jiný velký stůl a partnerku můžete buď eroticky 
obléci, nebo naopak ponechat nahou (a ozdobit její tělo potravinami..), a položte 
ji na stůl zády.  
Přivažte jí lano k zápěstí, to dejte do rohu stolu, odtud lano veďte přes bok k 
noze, omotejte, uzel, pod deskou stolu k druhé noze, omotat, uzel a přes bok 
stolu k druhému zápěstí, které přivážeme.  
A konec napneme po desce stolu k prvnímu zápěstí, čímž je úvaz zápěstí kolem 
stolu hotov.   
Stejným způsobem přivážeme i kotníky a zbývají nám lokty a kolena – k těm 
stačí jen přivázat lano, protáhnout pod stolem a kontrakcí napnout  
k protilehlému kloubu.  
A co dál?  
Jablko do pusy, mrkev do zadečku, okurek do buchtičky, šlehačku s ananasem 
na prsa, led do pupíku, plátky salámu po stehnech, tyčinky mezi prstíky noh… 
atd. .-) 



 Poloha č. 72 

 

 
 
Jedna z poloh, které jsou na principu trestu, než na zážitek bezmoci:  
Základ je židle s opěradlem.  
Řekněte partnerce, ať si sedne na židli obkročmo čelem k opěradlu, vezměte si 
lana do kapsy, ať je máte po ruce a jděte k partnerčiným zádům.  
Nechte ji přehodit nohy přes opěradlo vedle sebe a aby nespadla, tak se o vás 
opře zády…  
Nakloňte se a spoutejte jí k sobě kotníky delším lanem v půlce, konce (asi 1,5m 
dlouhé) pak protáhněte pod nejbližšíma nohama židle a zajistěte uzlem tak, aby 
nemohla kotníky pohybovat.  
Pomalu poodstupujte od židle a držte ji za ramena tak dlouho, než ji položíte 
opatrně rameny na zem, přistupte k jednomu zápěstí, uchopte konec lana od 
kotníků a jím jí přivažte zápěstí k nejbližší noze židle.  
Přejděte na opačnou stranu židle a druhým koncem od kotníků jí přivažte druhé 
zápěstí k nejbližší noze židle..  
Tato poloha namáhá záda, žene krev do hlavy a proto není na dlouho a není pro 
lidi s nízkým tlakem.. 
 



 Poloha č. 73 

 

 
 
Jedna z poloh, kdy partnerka téměř visí:  
Potřebujeme k ní rozpornou tyč s očky na koncích a nějaký úchyt ve  
výšce 1m až 2m… úchyt lze taky nahradit vyšším stolem..   
Jestliže nemáte kožená pouta, nahradíme je lany – uchopíme asi 3m lano, vprostřed naměříme 
asi 40cm lana a od jeho krajů začneme konci obtáčet každé zápěstí zvlášť.. a konce pak 
zajistíme uzlem.  
Takto máme zápěstí spoutané s 40ti centimetrovou mezerou. Následují  
kotníky, které dvěma kratšími lany omotáme v místě kotníků a necháme u nich asi 1m dlouhé 
konce..  
Zde nadchází rozpor s obrázkem, neboť upravím polohu na variantu, kdy je partnerka 
spoutaná pod stolem, neboť stůl má snad každý .-)  
Partnerku posadíme pod okraj stolu a necháme ji protáhnout nohy mezerou mezi úvazem 
zápěstí a tělem..   
Asi 2m dlouhé lano přivážeme doprostřed úvazu zápěstí a přehodíme ho přes hranu stolu a po 
jeho horní desce jej vedeme na opačnou hranu a dolů.. Podržíme konec a uchopíme jeden 
konec lana od kotníku, který natáhneme k vzdálenější noze stolu, otočíme kolem ní  a vrátíme 
se zpátky ke kotníku, potáhneme za konec lana od zápěstí přes stůl tak, aby jste ji donutili 
sedět jen na zadku/poloviset , a lano u kotníku napneme kolem nohy stolu tak, aby bylo lýtko 
vodorovně.  
Zatímco pořád držíme konec lana od rukou a udržujeme tak partnerku polovisící, uchopíme 
pod stolem lano od druhého kotníku a stejně jako u prvního jej obtočíme kolem druhé nohy 
stolu a zpátky ke kotníku.  
Po zajištění  protáhneme konec lana od rukou pod pravým kotníkovým  
úvazem, odtud k levému a pod ním a odtud zpět na střed , kde je spojíme k vlastnímu lanu 
tak, že jsme vytvořili smyčku, která tlačí kotníky k sobě (které ale drží nohy stolu od sebe) a 
nedovolí tak rukám jít níže.. takto je partnerka polovisící bezmocná, ale namáhá si záda.. 
čemuž lze zabránit obojkem a přitažením prostředního očka k dvěma nejbližším nohám stolu. 
 



 Poloha č. 74 

 
 
Poněkud náročnější poloha, před kterou rozhodně nedoporučuji jíst .-)))  
Najděte si v bytě stoličku bez opěradla a taky úchyt u stropu, na který ji 
přivážete.  
Jelikož partnerka nemá tak vypracované svaly břicha, aby takto vydržela ležet 
na židli po dobu, než ji takto spoutáte, je ideální tento postup:   
Nejprve jí uvažte provazové kalhotky a pokud má silonky, není od věci jí i něco 
strčit do dírky.. Dále jí spoutáme za zády k sobě zápěstí a stejným způsobem i 
lokty.  
Vezmeme dvě dlouhé lana, jedno přivážeme k zápěstnímu úvazu a druhé k 
loketnímu úvazu, konce spojíme a přehodíme či protáhneme přes úchyt u stropu 
(který by měl být masivní, lustr není vhodný .-) a přistrčíme židličku. 
Stoupneme si čelem k partnerce tak, aby mezi vámi byla ona židle a podržíte jí  
ramena, zatímco se ona pokusí lehnout si na židli tak, aby měla těžiště uprostřed 
židle.  
Uchopíte konce lano přehozených přes úchyt a půjdete k nohám, které jí 
pomůžete překřížit, zatáhnete za lana tak, aby její hrudník visel za ruce ve 
vodorovné poloze, a pak konci spoutáte k sobě překřížené kotníky.  
Po zajištění se trochu změní její těžiště, a tak jí pomůžete se posunout tak, aby 
nepadala dopředu.  
Myslím, že za chvíli bude hodná jako beránek.. 



 Poloha č. 75 

 

 
 
Mírné zavěšení zlobivé partnerky lze vyřešit i takto:  
Delším lanem jí uděláme několik smyček kolem hrudníku nad prsy a vzadu u 
páteře spojíme uzlem, odtud dolů a rozkrokem dopředu, nahoru k pasu, kde 
dvojité konce opět spojíme volným uzlem, konce vedeme od sebe kolem boků 
dozadu a zpátky, (čímž vytvoříte úvaz kolem pasu), tam je přivážeme k uzlu, ze 
kterého jsme vycházeli a konce vedeme nahoru kolem pupíku k úvazu nad  
prsy, kde konce zajistíme mezi prsy.  
Nyní jí dáme ruce za záda tak, aby měla překřížené zápěstí – a ty jí tam 
spoutáme k sobě. Následně jí svážeme k sobě kotníky a pustíme se do kolen.. 
Konce od kolen pak vedeme nahoru, předkloníme partnerku a konce od kolen jí 
podvlékneme pod úvazem nad prsy v místě mezi prsy a zajistíme v takové délce, 
aby se partnerka nemohla narovnat z pravého úhlu..  
Zbývá už jen najít v bytě místo, kde ji vytáhneme za ruce nahoru (dveře, trubky 
topení, garnýže) a to taky provedeme… 



 Poloha č. 76 

 
 
Ten latex je ale… krása, že? Ale s kontrastním lanem je to ještě lepší .-)  
Co je podmínkou, jsou lodičky s co nejdelším podpatkem, neboť k nim vede 
hlavní lano.. :  
Oblečené a obuté partnerce ještě ve stoje spoutáme k sobě zápěstí za zády, poté 
provazové kalhotky (kolem pasu, u pupíku, pak rozkrokem a na zádech 
podvlečeme pod lanem u pasu a konci přitáhneme zápěstí k pasu a zajistíme.. 
Nyní jí spoutáme k sobě kolena a dalším lanem i kotníky, pomůžeme jí lehnout 
si na bříško a spoutáme k sobě lokty.  
Konce od loketního úvazu protáhneme pod úvazem kolem pasu a napneme 
zpátky k loktům co nejvíc, aby se jí provazové kalhotky zaříznuli ještě více do  
rozkroku .-)  
Zbývá hlavní lano – Dlouhé lano přehneme v půlce a uděláme smyčku kolem 
zápěstního úvazu  (mezi rukama), odtud vedeme dvojitě konce k lodičkám, kde 
lano vedeme středem nohou po vnitřní straně, za podpatkem, kolem podpatku k 
vedlejší botě, kolem jejího podpatku do středu a spojit uzlem tak, aby měla  
lodičky co nejblíže k zápěstí..  
Od uzlu u podpatků pak vedeme dvojité lano podél páteře ke krku, ale u lopatek  
uděláme uzel, konce rozdělíme na opačné strany, vedeme je přes ramena do 
boku a podél podpaží a nadloktí je spojíme u loketního úvazu, od něj venkem 
paží nahoru a odtud lana proti sobě jednou dokola kolem paží a bříška zpět k 
loktům, kde konci ještě více stáhneme ruce k tělu a prohneme partnerku.. 
Závěrečný uzel a roubík jsou snad jasné, že? 
 



 Poloha č. 77 

 

 
 
 
Krásně provedená ukázka geometrické bondage na posteli:  
Partnerku položíme na postel na břicho a na obě  
zápěstí a kotníky jí přivážeme po jednom 2m dlouhém lanu.  
Poté ji donutíme natáhnout končetiny směrem do rohů postele a postupně jí 
přivážeme k bokům čel postele a nebo k nohám postele obě ruce i nohy tak , že 
lana budou napnutá a partnerka bude v X poloze.  
Nyní přivážeme další 4 lana (delší) k jejím loktům a kolenům, uchopíme k sobě 
lana od jejího levého kolena a levého lokte a napneme je k boku postele a na 
hraně je spojíme uzlem.  
Stejně uděláme uzel na opačné hraně postele od lan od jejího pravého kolena a 
lokte  a pokud má postel boky, uvážeme obě spojené lana k nim.. v opačném 
případě lana protáhneme pod postelí a spojíme tam uzlem tak, aby lana byla 
napnutá.  
Uvedu jen pro příklad další alternativu postupu pouze čtyřmi dlouhými lany – 
lana vedeme od lokte, přes bok postele dolů, pod postelí na opačnou stranu 
postele a tam k němu přivážeme opačný kotník… druhým lanem spojíme druhý 
loket s druhým kotníkem.  
Třetí lano přivážeme k zápěstí, od něj přes bok postele a pod ní na druhou 
stranu, nahoru přes bok postele a ke kolenu.  
Posledním lanem přivážeme druhé zápěstí stejným způsobem k druhému kolenu. 
 



 Poloha č. 78 

 

 
 
Z této polohy dýchá bezmoc každým jejím coulem.. krásný kozelec, že?  
Tak jí ho taky dopřejte! :  
Spoutáme jí k sobě kotníky a necháme od nich viset asi 1,5 m dlouhé konce.  
Necháte ji sednout si a dát kolena k prsům a delším lanem jí obmotáte hrudník 
(pod paži) a stehna v místě kolenní jamky, konci pak stáhnete lana tohoto  
úvazu k sobě v místě mezi stehny a hrudníkem.  
Pomůžete jí kleknout si a dalším dlouhým lanem jí několikrát obtočíte úvaz v 
místě stehen-rozkroku-zad (u kostrče) a konce u páteře spojíte.  
To co nás teď bude zajímat, jsou její nechutně volné ručičky .-) – zalomíme je za 
záda do pravého úhlu, smyčkou spojíme předloktí k sobě, několikrát kolem nich 
obtočíme konce, zajistíme a ještě konci obmotáme dvakrát dokola lokty k sobě a  
stáhneme.  
Tímto uzlem jsme ji spoutali ruce tak, že mravenci už mají pohotovost, a tak 
rychle na poslední úvaz…  
Vezmeme konce od kotníkového úvazu a mezi půlkami zadečku je vedeme 
nahoru, tam omotáme a zajistíme kolem úvazu u kostrče, vedeme je dále k 
předloktím, kde je taktéž omotáme a zajistíme a dále přes ramena dolů k úvazu 
kolen, kde je mezi prsy přivážeme k lanům tudy procházejícím.  
Dáme roubík a masku a poodstoupíme, aby si subinka mohla prožít chvilku 
absolutní bezmoci, než se jí začnou odkrvovat ruce a nohy.. 
 



 Poloha č. 79 

 
 
Náročnější poloha na roztažnost partnerky a na úchyty, ke kterým ji 
přivážeme… odměnou nám ale bude krásné provedení prostorové bondage: 
Pokud nemáme postel se sloupky či vysokými čely s úchyty v horních rozích,  
může nám pomoci i trubka u zdi vodorovně od radiátoru.. sice k ní budeme 
muset postel otočit, ale jak vyzkoušíte výhody úchytů kousek od postele, tak ji 
ani nebudete chtít vracet .-)  
Nejprve jí spoutáme zápěstí za zády a dáme šátek přes oči.  
Dovedeme ji na postel a necháme kleknout si.  
Na každý kotník jí přivážeme asi 2 až 3 m dlouhé lano a přivážeme jí provazové 
kalhotky.  
Nyní k zápěstnímu úvazu přivážeme delší lano, to protáhneme rozkrokem a 
necháme na kraji postele.  
Natáhneme lana od kotníkům ke krajům čel (sloupkům) a zajistíme tak, aby 
partnerka klečela ve dvou třetinách délky postele blíže k opačné straně postele, 
než právě vážeme.  
Pomůžeme jí lehnout si přes paty a spoutané ruce, uchopíme lano od zápěstí 
vinoucí se z rozkroku a potáhneme za něj tak, abychom partnerku napnuli co 
vydrží.. konec lana pak zajistíme k čelu postele a nebo jej protáhneme za 
nohama postele a spojíme uzlem na hraně postele mezi nohami postele.. 
 



 Poloha č. 80 

 

 
 
 
Tak na tohle je sice potřeba být docela roztáhlý… ale ten pas v tom korzetu na 
obrázku je boží .-) Zkusme to:  
Nasadíme partnerce obojek a pokud máme, tak i korzet.  
Spoutáme jí za zády zápěstí a necháme ji kleknout si.  
Dvěma lany jí omotáme stehna s kotníky a konci stáhneme lana mezi lýtky a 
stehny.  
Nyní jí spoutáme k sobě lokty a delším lanem v půlce jí provedeme smyčku v 
pase a stáhneme ji co to jde.. a zajistíme uzlem tak, aby nám zbyly asi 1m 
dlouhé konce.  
Teď to nejnáročnější – pomůžeme partnerce položit se lopatkami na zem  
(pokud to bolí, lze podložit záda polštářky) , uchopíme konce lan od pasu, 
protáhneme je rozkrokem a tam nahmatáme zápěstí.  
Z vnitřní strany zápěstního úvazu protáhneme konce lan od pasu a spodkem 
zpátky rozkrokem dopředu, pořádně zatáhneme a přitáhneme jí tak zápěstí k 
rozkroku až se prohne, a konce lan zajistíme uzly u pasu.. 
 
 



 Poloha č. 81 

 
 
 
Trošku avantgardní řešení bondage k židli, nicméně účinné:  
Partnerku položíme na zda, dáme přes ni židli tak, aby nohy židle byly u podpaží 
a pánve, delším lanem uděláme smyčku kolem zápěstí, to vytáhneme nahoru  
k sedátku a připoutáme k noze (pokud nemá židle výztuže noh a mohla by ruce 
stáhnout po nohách židle dolů, vedeme dále lano přes vrch sedadla k druhé 
noze..), zajistíme lano a vedeme jej k druhé noze, kde uděláme suk a přivážeme 
k němu i druhé zápěstí..  
Teď ke každému kotníku přivážeme jedno lano, sedneme si na židli obkročmo 
směrem k opěradlu, uchopíme konce lan od kotníků a vytáhneme jí nohy až 
nahoru, kde konce lan přivážeme k bokům opěradla.  
A co teď ? .. doneste si knihu, čtěte si, nebo se dívejte na televizi.. nebo si 
nechejte čistit nožky jazykem.. jak chcete, ne? -) 



 Poloha č. 82 

 

 
 
 
Jednoduchá poloha, k níž budeme ale potřebovat asi 1m dlouhou rozpěrnou tyč s 
očky v čelech tyče, popřípadě i ve středu tyče.. :  
přivážeme lano k jednomu jejímu kotníku, konce spojíme uzlem a jedním 
koncem provlékneme očko na konci tyče a poté konce lan důkladně zauzlujeme. 
Stejným způsobem připoutáme i její druhý kotník k opačnému konci tyče a 
donutíme ji tak mít roztažené nohy…  
Nyní zbývá spoutat před tělem k sobě zápěstí a konce přivázat k očku uprostřed 
tyče či přímo k samotné tyči..  
Jen doplním, že tuto polohu je lépe provést pomocí kožených pout na nohou a 
zámečky k tyči + želízka na rukou a zámečkem za spojovací řetízek k očku  
uprostřed tyče.. (kov je kov .-) 
 



 Poloha č. 83 

 
 
Mistrovské provedení bondage.. použitá volba inverzních lan vůči barvě oblečení, lana 
vedené precizně vedle sebe, hezké uklizené prostředí i pěkná figurantka.. prostě nic nemá 
chybu .-) .. tak se pokuste taky podobné dílko  
stvořit! :  
Jako první úvaz provedeme zápěstní. Spoutáme jí zápěstí za zády tak, aby měla mezi 
zápěstími mezeru na pěst a konci obmotáme mezi rukama lana kolem zápěstí.   
Následují provazové kalhotky – lano obtočíme kolem pasu, u páteře protáhneme dvojité 
konce smyčkou a vedeme je rozkrokem dopředu, tam podvlékneme pod  
lanem u pasu a zpátky do rozkroku (podél lan) dozadu, kde konce zajistíme k úvazu pasu a 
pokud nám zbudou delší konce, lze jimi přitáhnout zápěstní úvaz k pasu..   
Nyní provazovou kombinovanou podprsenku.. Na ni budeme potřebovat cca 16m lana, pokud 
jej povedeme dvojitě.  
Lana přehneme v půlce a uděláme smyčku kolem trupu přes paže v místě nad prsy, konce 
vzadu protáhneme smyčkou a vedeme zpátky směrem k paži, od které jsme konci přišli, přes 
tuto paži pak uděláme další smyčku v místě pod prsy a opět dozadu a protáhneme konce 
smyčkou u páteře.  
Od ní vedeme konce přes levé rameno dopředu, podvlečeme pod úvazem pod prsy (v místě 
mezi prsy) a vedeme nahoru k pravému rameni, přes něj dozadu k smyčce u páteře, odtud 
venkem přes paži dopředu a nahoru na rameno (obtočí jen ramenní kloub) a dozadu k smyčce.  
To samé i s druhou paží a přes druhé rameno k smyčce u páteře, kde konce zajistíme uzlem.  
Hotov vršek a hurá na spodek..  
Postupně k sobě spoutáme kolena tak, že provedeme několik obtočení stehen do kolenní 
jamky, pak obtočíme lýtka pod koleny a do kolenní jamky a konci pak stáhneme lana úvazu 
mezi stehny i lýtky.  
Jako poslední zbývá spoutat kotníky, pokud má partnerka lodičky, tak konce spojíme nahoře 
kotníkového úvazu (mezi nohama) a konce odtud vedeme přes nárty a vnější strany nohou 
pod podpatky a podél opačného lana zpátky tam, odkud jsme vyšli..  
Porovnáme lana vedle sebe a můžeme fotit.. 
 



 Poloha č. 84 

 

 
 
Velmi eroticky vyhlížející poloha nemusí být notně složitá, jak dokazuje právě tento způsob 
spoutání:  
Spoutáme partnerce delším lanem kotníky, zajistíme mezi nohama uzlem a delší konce 
vedeme dolů ke kolenům, kde konci provedeme alespoň dvě obtočení a konci stáhneme úvaz 
mezi koleny.  
Nyní uděláme v půlce lana smyčku, navlékneme ji na jedno zápěstí, uchopíme druhou rukou 
druhé zápěstí, stáhneme obě ruce co nejdále k zadečku tak, aby měla nohy u prsou a tam 
zápěstí překřížíme a spoutáme.  
Jestli mohu něco přidat k obrázku, bude to toto:  
..Protáhl bych lano mezi stehny a bříškem a vzadu u páteře konce podvlekl smyčkou, dvojité 
konce pak vedl rozkrokem, kde bych buď udělal uzly na análu či klitorisu, a nebo konce 
provlékl očky na konci análového a vaginálního kolíku, pak konce protáhnout mezi stehny a 
nahmatat tam lano u pasu, konce provléknout pod ním a zpátky směrem k rozkroku, ale lana 
bych vedl nahoru ke kotníkům, kde bych konce zajistil v poloze, kdy by každé trhnutí nohama 
zarylo lano s uzlíky či kolíčky hlouběji do rozkroku .-) 



 Poloha č. 85 

 
 
 
Jednodušší ze základních poloh .. takzvaná poloha Y. Je jednoduchá, estetická a 
vhodná zejména pro začátečníky, selfbondage (pokud vás má kdo odvázat .-) a 
pro dlouhodobý pobyt v bezmoci. Co dělat? :  
Položte partnerku na postel, zavažte jí oči šátkem či dejte masku, neboť většina 
lidí, kteří mají rádi bondage, mají největší radost a pocity právě při stavu, kdy je 
spoutáváte a odepřením zraku jim umožníte více vnímat vaše úkony a doteky..  
Nejprve jí spoutáme k sobě kotníky lany či šátkem, v nouzi lze i kravatou či 
pásky látky.  
Pak jí dáme ruce k čelu postele či do rohů postele při absenci čela.. a přivážeme 
k zápěstím dvě lana volnějším úvazem.  
Lze u začátečníků použít šátky na zápěstí a k posteli pak přivázat už jen tyto 
šátky.  
Na začátku chce většina lidiček zkusit pocit bezmoci, ale přesto se bojí být zcela 
ochromeni a volné nohy a šátky na rukou jim tento pocit jistě dají.  
Nyní konce od zápěstních úvazů uvážeme asi 1m od sebe k čelu postele a nebo 
je natáhneme do rohů postele a přivážeme k nohám postele a začneme partnerku 
dráždit…  
Pozor na aplikaci roubíku! .. pokud je to první zkouška bezmoci a vy jí nacpete 
cokoliv do pusy, aniž by s tím souhlasila, začne se dusit a příště se bude bát.. 
 



 Poloha č. 86 

 

 
 
 
Náročnější poloha, při které lze při troše šikovnosti partnerku i vytáhnout nad zem a nechat 
viset:  
Začneme spoutáním zápěstí před tělem, dále spoutáme k sobě kotníky a u obou úvazů dbáme 
na to, aby úvazy byly v šířce minimálně 5cm a lana rovnoměrně vedle sebe, aby se lana 
nekřížila a pod výsledné úvazy šlo strčit prst – pokud  
toto nedodržíme, nelze partnerku vytahovat, neboť by jí pouta zranily.  
Jeden rozdíl oproti obrázku – je zde nutné použít obojek, neboť takto vedené lana za krkem 
by mohly narušit páteř.  Nyní si seženeme asi 70cm dlouhou  
tyč o průměru cca 2 až 3cm – aby se nám nezlomila a přiložíme ji do kolenní jamky a dvěma 
lany ji po stranách přivážeme ke kolenům noh.  
Nařídíme partnerce podstrčit spoutané ruce pod tyčí (trojúhelníkem stehno,tyč,stehno) a poté 
jí ruce zalomíme nahoru a zpátky k hlavě tak, aby měla tyč v loketní jamce..   
Konce od zápěstí pak vedeme k obojku, protáhneme čelním očkem a stáhneme ruce tak, aby 
měl lokty do pravého úhlu (a nelámala si ruce přes tyč). Takto je partnerka téměř znehybněna, 
ale pro lepší pocit jí omotáme lano kolem pasu a stehen tak, aby smyčka ústila u páteře, 
dvojité konce pak vedeme rozkrokem dopředu k místu mezi stehny (a poblíž loktům) a 
zajistíme. Krátké konce pak vedeme nahoru ke kotníkům, kde lana obtočíme a kotníky  
stáhneme co nejvíce dolů, a zajistíme. Pokud vám toto nestačí, a rádi by jste viděli partnerku 
zavěšenou, následuje tento úvaz – Dlouhé a silné lano (cca1 až 1,5cm) přehodíme přes kladku 
či kladkostroj (nedělejte si iluze, že vytáhnout i 50kg jen přes skobu je hračka) a konec 
vedeme takto ..  podvlékneme jej pod úvazem kotníků ze strany od zadečku a vytáhneme tak, 
aby nám zbylo asi 60cm lana, uděláme kolem kotníkového úvazu uzel a pokračujeme kratším 
koncem k zápěstí, podvlečeme lano mezi rukama pod úvazem ze směru od loktů a za  
konec napneme ruce co nejblíže ke kotníkům tak, až se napne lano od kotníků k obojku, a 
zajistíme konec opět u kotníků či na samotném tažném laně v místě cca 20cm nad kotníky.  
Pokud jste hodný a chcete jí šetřit končetiny, lze jako první smyčku před kotníky podvléci 
tažné lano pod tyčí v místě mezi lokty a teprve odtud ke kotníkům… ale to musí být tyč 
hodně pevná, neboť je těžce namáhaná na zlom.. Zbývá už jen pověsit se za opačný konec 
tažného lana a vytáhnout svého drobečka do výšky, která se vám líbí… 



 Poloha č. 87 

 

 
 
Poněkud masivnější připoutání k židli:  
posadíme ji na židli a necháme zkřížit na sedátku nohy tak, aby bylo možné 
svázat jí k sobě lýtka obou nohou.. což hned provedeme. Dále jí spoutáme 
zápěstí k sobě před tělem delším lanem, ruce jí zalomíme za hlavu ke krku a 
konce vedeme takto – od zápěstí dolů k opěradlu, podvlečeme a nahoru k 
zápěstí, vrchem přehodíme přes zápěstní úvaz, spojíme uzlem a konce vedeme 
na opačné strany k nadloktí, několikrát omotáme dokola paže nad lokty a 
stáhneme je k sobě, zajistíme. Nyní jsou na řadě tři úvazy hrudníky, které jsou v 
partiích – nad prsy, břicho , nad pánví , a váží se stejně, tudíž popíšu jen jeden..  
Dlouhé lano protáhneme kolem boční tyče opěradla v místě kde bude budoucí 
úvaz, oba konce lana potáhneme tak, aby se lano dotýkalo tyče opěradla v půlce 
a dvojité konce vedeme přes hrudník na druhou stranu, podvlečeme pod 
opačnou tyčí opěradla, zpátky přes hrudník, podvlečeme pod první tyčí opěradla 
atd.. Až nám zbudou malé konce , necháme jeden konec u druhé tyče, druhým 
koncem pokračujeme k první tyči opěradla a pak oběma konci omotáme úvazy a 
zajistíme. Takto mám tři úvazy a zbývá nám jen dát partnerce obojek a nebo  
za krk přehodit lano v půlce, spojíme uzlem konce v místě nad prsy a konce 
vedeme dolů k lýtkovému úvazu, pod kterým konce protáhneme a napneme 
lano, poté zajistíme a jako poslední tečku jí omotáme dvěma lany stehna v místě 
nad koleny a za jistíme tak, aby nám viseli po stranách židle dva cca 50cm 
dlouhé konce lan.. Za ty jí stáhneme kolena co nejvíce dolů a zajistíme z vnitřní 
strany nohou židle. 



 Poloha č. 88 

 
 
 
Tato poloha poněkud náročnější na stabilitu je určená na krátkodobou bondage, 
která je spíše než pro pocit bezmoci, jako trest..  
Náročnost trestu je ve výšce vytáhnutí rukou nahoru a nebo v délce ponechání v 
tomto stavu. Jak na to? :  
budeme potřebovat úchyt ve výšce cca 1,8m – může to být skoba, očko ve futru 
dveří, ale klidně stačí i obyčejné dveře, do kterých se přivře lano s očkem na 
konci, které bude ústit navrchu dveří. Nejprve partnerce svážeme zápěstí za zády 
delším lanem, aby nám zbyly alespoň dva metry dlouhé konce k vytažení.  
Dále jí spoutáme kotníky a nasadíme obojek (sice to jde i bez něj, přehozením 
lan zezadu krku, ale ty moc dřou a škrtí) a konci lana od kotníků vedeme k 
obojku přehnuté partnerky, kde konce zajistíme lehce jednoduchým uzlem – jen 
aby se nenarovnala, protože výsledný předklon udají až vytažené ruce. Nyní jí 
spoutáme k sobě lokty a za konce od zápěstí ji začneme pomaličku vytahovat 
nahoru, až co to půjde, neboť každý je jinak ohebný.  
Jakmile jsme spokojeni s výškou rukou, konce zajistíme (nad dveřmi např.) a 
povolíme uzel u obojku od noh a potáhneme za něj tak, aby jsme napnuli lano 
od kotníků.. a zajistíme. Takto má partnerka velké problémy se stabilitou, 
obzvláště v lodičkách, a současně je to nápor na krevní oběh..  
Raději se dopředu ujistěte, že partnerka nemá nízký tlak, neboť by mohla omdlít. 
 



 Poloha č. 89 

 
 
Netradiční spoutání do kozelce pomocí 4 lan:  
Necháme partnerku lehnout si na záda a nohy dát kolmo k zemi..  
Vezmeme delší lano, dřepneme si za její zadeček a koleny se opřeme na spodní 
část jejich stehen, čímž jí přitlačíme kolena k prsům a ulehčíme si tak práci.. 
necháme ji dát ruku dle obrázku tak, aby měla loket u kolene a mezi loktem a 
kolenem by měla mít místo asi na pěst, kvůli poslednímu stáhnutí meziúvazu.. 
začneme jí omotávat loket ke kolenu/stehnu, konci pak omotáme tyto úvazy 
mezi rukou a kolenem a stažením tohoto meziúvazu jí pevně přitáhneme loket 
ke koleni. Stejným způsobem jí přivážeme i druhý loket k druhému koleni  
a  stoupneme si, neboť jí už nohy drží ve výsledné poloze..  
Nyní už jen omotáme zápěstí ke kotníku a konci taktéž vymezíme obtočením lan 
mezi zápěstím a kotníkem pevnost pouta..  
Stejným způsobem provedeme i úvaz druhé ruky ke kotníku a je na vás, zda 
bude ležet, sedět či klečet.. dá se takto v kozelci polohovat lépe než Rubikova  
kostka .-) 
 



 Poloha č. 90 

 
 
Trošku netradiční pojetí polohy X:  
nejen tím, že je partnerka k posteli přivázána ještě za pas, ale hlavně tím, že leží 
na břiše… Sice tím znemožňuje dráždění prsou, ale záda a zadeček jsou často 
daleko citlivější než předek..  
Postup je snadný… položíme ji na postel, ke každé končetině přivážeme lano, 
pak jí postupně tyto lana přivazujeme k nejbližší noze postele a současně ji 
napínáme, aby konce nebyli příliš volné.. po spoutání do X ještě podhodíme 
lano pod postelí a vytáhneme vrchem k partnerce, jeden konec protáhneme pod 
ní, jeden nad ní a konce přivážeme u boku k druhému lanu, čímž jí zamezíme 
hýbat trupem.   
Co říci závěrem? Na obrázku je vhodně použito hezké oblečení nebránící 
dráždění, eroticky též působí lodičky s vysokým podpatkem (krása) .. a pokud 
uvážete u zápěstí a kotníky lana tak, že lze pod ně strčit palec, tak se v této 
poloze dá i nocovat .-) 
 



 Poloha č. 91 

 
 
Sice tato poloha není krásně provedená, ale ukazuje nám způsob, jakým 
vyzkoušíme pevnost vaší bondage a lan .-) jaký je postup? :  
Povalit silou zlobivou subinku na zem na záda, provléci jí připravenou smyčkou 
zápěstí, stáhnout a omotat tak, aby je měla zkřížené (lze se z nich hůře dostat, 
pokud nemáte čas vázat poctivé pouta u poslušné subinky..), přesednete si tak, 
že na ní budete obkročmo, ale uvidíte jí na kopající nohy, z kapsy vytáhnete 
další provázky, spoutáte jí nejprve kolena, neboť jimi může kopat méně nežli 
kotníky, ale ty jí spoutejte v zápětí po kolenech.  
Otočte ji na břicho, sedněte si jí na lýtka, napněte lano mezi rukama a protáhněte  
jej pod ní až pod její prsa, konce stáhněte za zády (přitáhnete jí k tělu svázané 
ruce) a odtud konce protáhněte znovu pod ní v místě nad prsy a zpátky na záda, 
kde konce stáhnete a spojíte.  
Nyní ji jednou rukou uchopíte za vlásky, druhou pod prsy a pomůžete jí 
kleknout si, aniž by jste jí vstal z lýtek.. Až bude klečet, můžete ji pustit,  
neboť se bude bát spadnout na zem (na čumák) a vy máte volné ruce na to, aby 
jste jí zamezili příval slov pořádně utaženým roubíkem..  
A co teď? No přece to, kvůli čemu to celé děláte.. silnější z vás si ji přehodí přes 
rameno, ti slabší ji uchopí za nějaký citlivý výstupek na těle a šup s ní do vany 
plné studené vody .-))   
Ustupte stranou a bavte se její marnou snahou z této vody vylézt.. a jak dlouho 
tam zůstane, je jen na vaší zlomyslnosti, nicméně víc než 10 minut je riskantní.. 
 



 Poloha č. 92 

 
 
Vcelku jednoduchá poloha, na které je asi nejtěžší zašněrovat boty .-))   
Jdeme na to: nejprve před tělem k sobě zápěstí, dalším lanem k sobě kolena a 
delším lanem k sobě kotníky, od kterých by měli trčet cca 2m dlouhé  
konce lan.   
Ještě jí omotáme stehna a spojíme mezi nimi u rozkroku, položíme na tento úvaz 
zápěstí, položíme partnerku do pohovky či jinde na záda, uchopíme konce od 
kotníků a vedeme po dráze – kolena (obtočit) – nad zápěstí, vnitřkem dolů k 
úvazu kolem stehen a zpátky nahoru, kde tahem napneme lano (a přitáhneme 
zápěstí k rozkroku) a konce zajistíme.  
Jako poslední krok je několikeré obtočení trupu přes ruce v místě loktů, kdy 
konci ještě uděláme smyčku kolem lan mezi lokty a bokem těla a stáhnutím této 
smyčky rozdělíme obtočení lan na dvě a stáhneme tím lokty více k sobě..  
Po zajištění konců se lze zabývat jen myšlenkami nad tím, zda jí zalepit  
náplastí jen pusu, nebo ji omotat náplastí celou .-) 
 



 Poloha č. 93 

 
 
 
Romantická poloha, ke které nám stačí buď 4m pásku látky či 8m provazu 
dvojitě vedeného.  
Postup snad nutný,  ale budiž:  
Pásek v půlce, či dvojité lano přehnuté v půlce, dáme partnerce přes pusu na 
způsob roubíku, vedeme konce kolem krku dozadu, kde je překřížíme a vedeme 
kolem krku opačnými stranami, dolů na břicho a rozkrokem konce protáhneme 
dozadu, kde k nim přitáhneme ruce a svážeme zápěstí a konci k nim přivážeme  
ještě zkřížené kotníky zalomených nohou..  
Tímto jediným úvazem, jste znehybnili partnerku velmi rychle a způsobem, 
který zvládne i začátečník.. jen doplním, že tato poloha namáhá koutky pusy, a 
tudíž je vhodnější spíše pro partnerku, která se nebude snažit osvobodit a tudíž jí 
nemusíte příliš stahovat úvaz přes pusu, ideální je dát jí roubík a ten zajistit v 
puse páskem látky, kterým ji pak spoutáte.. 
 



 Poloha č. 94 

 
 
Krásná poloha v sedě na zemi:  
Nejprve spoutáme zápěstí za zády k sobě, dalším lanem spoutáme kotníky a  
taktéž kolena (nad i pod koleny vrchní stranou, ale spodkem jen v kolenní 
jamce…  
Takto se již sice partnerka nemůže pohnout, ale zbývá ještě popsat úvaz, který 
není z obrázku zcela jasný, neboť je z větší části za tělem..   
Jakmile partnerku posadíme, uchopíme dlouhé lano (tlusté a nebo dvojité) ..cca 
6m (u dvojitě vedeného 12m).. to položíme partnerce na břicho a posuneme tak, 
aby střed lana byl na středu břicha v místě pod prsy…  
Konce nyní vedeme stejnoměrně k ose těla takto – kolem boků dozadu k páteří, 
kde se lana kříží, venkem kolem loktů je obtočíme a zpět nad lokty ke středu 
těla, kde konce stáhneme k sobě (a tím k sobě stáhneme lokty), zajistíme uzlem. 
Odtud na bok těla, kolem prsu na ramena a za krk, kde konce překřížíme, 
stáhneme a konce vedeme po stranách krku dopředu ke kolennímu úvazu, ke 
kterému je přivážeme. 
 



 Poloha č. 95 

 
 
 
V této poloze je ukázkově zvoleno nasvícení a kontrastní lesklý provaz.. 
Zkusme to taktéž:  
Spoutáme partnerce ruce za zády v zápěstí, necháme ji lehnout si na břicho, 
roztáhneme kotníky asi 40cm od sebe a na Achillovy paty  jí položíme cca 60cm 
dlouhou tyč.  
Delším lanem jí začneme přivazovat tyč k noze po dráze –tyč-kotník-nárt-vnitřní 
bok šlapky-šlapka-vnější bok šlapky-nárt-vnitřní kotník-tyč.  
Tímto způsobem jí několikrát omotáme tyč k noze a konce zajistíme.. stejně tak 
jí spoutáme druhou nohu k opačnému konci tyče.  
Zbývá už jen spoutat lokty k sobě a co dál je na vás..  
Jen upozorním na fakt, že ústa jsou ve výši rozkroku a partnerka nemůže couvat. 
 



 Poloha č. 96 

 
 
 
Velmi jednoduchá poloha, určená spíše ke spankingu, než pro pocit bezmoci..  
Ačkoliv má na obrázku pouta kožená, naše partnerka si zaslouží klidně i jen 
provaz:  Stačí nám dva krátké provazy (3m) které každé zvlášť přivážeme ke 
kotníkům tak, aby nám zbylo alespoň 1metr lana.  
Nyní uchopíme lana, donutíme partnerku kleknout a předklonit se a protáhnout 
ruce mezi koleny a překřížit je v loktech… (pokud odmítá, lze ji plesknutím po 
zadku vysvětlit, že spolupráce si nevyžaduje její názory.. .-)  
Poté jí přitáhneme zápěstí k opačnému kotníku a přivážeme, potom i druhé 
zápěstí k opačné noze a rovněž zajistíme.  
Ať již partnerka klečí, nebo se pokusí otočit na záda, pořád jí trčí zadek vstříc 
vašim reakcím… 
 



 Poloha č. 97 

 
 
Jednodušší varianta přivázání k posteli:  
Začneme netradičně tím, že pod postelí protáhneme vedle sebe s mezerami cca 
30cm asi 6lan a konce vedeme proti sobě a partnerku necháme lehnout přes tyto 
překřížené konce a začneme ji k nim svazovat takto..  
-nejprve uchopíme konce u 3 lana (od noh) v místě pasu, přehodíme je přes 
břicho na druhou stranu, podvlečeme konec pod lanem na posteli a po stáhnutí je 
tam zajistíme uzlem. Druhým krokem je první lano u noh, kde na rozdíl od 
ostatních lan konce nepřekřižujeme, ale spoutáme jedním koncem její kotník, 
zatáhneme za druhý konec, čímž jí roztáhneme nohy dle vašeho úsudku a 
volným koncem jí přivážeme druhý kotník.  
-Třetím krokem jsou ruce… konce šestého lana ve středu postele překřížíme a 
vedeme zpátky, čímž utáhneme úvaz kolem samotné postele, necháme jí položit 
ruce předloktí přes lana (viz obrázek) a po cestě konce lana zpátky jej 
přehodíme přes ruku a omotáme ji, spojíme uzlem. (pokud máme ještě konce  
volné, lze je vést přes bok postele dolů a vnitřkem mezi nohama postele k 
zápěstím, pokud konce již nestačí, přitáhneme zápěstí k šestému úvazu dvěma 
krátkými lany).  
Nyní je již partnerka zhruba připoutána, je daný její tvar a od druhého lana ji 
připoutáváme k úvazům kolem postele stylem, jako jsme přivázali pas (tedy 
omotáním a zajištěním konců k úvazu). Lana jsou uvázána v partiích kotníky-
nad koleny-pas-pod prsy-nad prsy-předloktí. Tímto je partnerka zcela 
znehybněna a můžete začít s drážděním.. Jen pro úplnost – na obrázku má 
partnerka i provazovou podprsenku, ale ta je tady nefunkční a tudíž zbytečná.. 



 Poloha č. 98 

 
 
Velmi eroticky vyhlížející poloha, ke které nám stačí pár lan a lze takto svázat 
velmi rychle.  Nejprve bych upozornil na krásnou saténovou košilku, která nám 
připomíná, jak důležité je vhodné oblečení při bondáži.  
Začneme takto:  
Necháme partnerce zalomit ruce za hlavu ke krku, a tam jí ruce překřížíme a 
spoutáme mezi rukama.  
Dále vezmeme delší lano, v půlce je obtočíme kolem pasu, vpředu u pupíku lana 
spojíme uzlem a oba konce táhneme rozkrokem (s uzlíkem na klitorisu a análu) 
dozadu, půlkou zadečku nahoru, kde konce protáhneme pod lanem kolem pasu a 
vedeme konce podél páteře nahoru k zápěstím, protáhneme konce mezi  
rukama a krkem nahoru, přehodíme přes zápěstní úvaz a tahem za konce 
stáhneme ruce co nejníže (aby pak neprotáhla ruku pod loktem), čímž ji 
prohneme v zádech a donutím ji vystrčit prsa.. 
Zbývá už jen nechat ji kleknout, dvěma lany jí omotat stehna a kotníky a konci 
rozdělit omotání protáhnutím mezi lýtky a stehny dovnitř a kolem lan zase ven. 
Takto se partnerka nemůže sama pohybovat, neboť dozadu spadnout nemůže 
díky nártům, dopředu díky kolenům a do boku se bojí .-)) 
 



 Poloha č. 99 

 
 
Jednodušší poloha určená k dráždění partií, neboť je spíše zvýrazňuje, než by je 
schovávala.. Jak začít?  
Necháme partnerku obléci se tak, aby zůstali volné partie na dráždění – lze 
korzet, podvazky se silonkami či jiné..  začneme takto:  
Necháme ji překřížit ruce před tělem a delším lanem v půlce je začneme k sobě 
vázat v půlce předloktí na obě strany (dva konce lana).. a až se dostaneme lanem 
k zápěstím, omotáme konci lana mezi rukama a stáhneme tak úvaz, čímž 
znemožníme partnerce dosáhnout si na bradavky či do rozkroku..  
Dále ji necháme kleknout a přivážeme jí dvě lana ke kotníkům a dvě lana v 
půlce lýtek (každé zvlášť) a necháme ji kleknout si.  
Nyní protáhneme konce venkem a vnitřkem noh, přehodíme je přes stehna a 
stáhneme zpátky k lýtkům o pod nimi venkem k mezeře mezi lýtky a stehny, 
kde konce zajistíme.  
Lano tak vytvořilo kolem lýtka a stehna tvar osmičky.  
Nyní již schází snad jen roubík, nebo ji za obojek přivázat k něčemu pevnému… 
 



 Poloha č. 100 

 
 
Pro všechny příznivce van a vodičky lze doporučit koupelnu jako místo pro tuto 
polohu:  
Začneme velmi romanticky, tím že partnerce nabídneme koupel..  
Ale zavážeme jí oči šátkem, dovedeme do koupelny, postavíme někam stranou a 
zatímco napouštíme vanu, přivážeme k vodovodnímu kohoutku asi 2m provazu 
a podíváme se na druhý konec vany, jestli tam je u vany či na stěně nějaký 
úchyt, ke kterému by šlo přivázat druhý konec těla.  
Jestliže tam není nic, k čemu by se dali přivázat ruce, musíme buď partnerku 
přivázat obráceně než na obrázku rukama ke kohoutku, nebo jde těžší varianta – 
svázat jí ruce za zády v zápěstích, strčit ji do vany ,nechat ji sednout a pak 
lehnout na spoutané ruce a vytáhnutím její kotníků ke kohoutku a spoutáním jich 
k sobě a ke kohoutku, ji znemožníme vstát.  
Při první variantě ji necháme ještě s páskou přes oči vlézt do vany, tam jí 
spoutáme ruce před tělem a ty pak k úchytu na druhém konci vany a poté i nohy 
ke kohoutku.  
Jakmile je partnerka spoutaná ve vaně, lze ji dráždit, dát roubík a nebo používat 
praktiky, které se nedají dělat jinde kvůli hygieně.. .-) 
 



 Poloha č. 101 

 
 
Krása, krása a ještě jednou krása..  
To oblečení, ta erotičnost, ta jednoduchost, ta účinnost a rychlost spoutání  
dělají z této polohy vyloženého favorita, že? .-)  
Postup snad ani nemusím, ale pro úplnost: 
Položíme, sedneme jí na zadek směrem k nohám, spoutáme kopající kotníky k 
sobě, na zápěstí jí připoutáme kratší lana, konce podvlékneme kotníkovým 
úvazem a začneme táhnout za konce..  
Ať již partnerka spolupracuje, či se vzpouzí, za chvilku má ruce u kotníků, kde 
lana spojíme rychle uzlem, otočíme ji zadečkem nahoru a pro jistotu zápěstí 
spoutáme ještě k sobě a kotníkům v jeden masivní úvaz.  
Pokud se nám bude klátit či lehat si na záda, pár ran po půlkách ji přesvědčí o 
výhodách klečení s vyšpuleným zadečkem pro vaše něžné ručky, přirození či 
bičík.. 
 



 Poloha č. 102 

 
 
Poloha „obrácené Y" je známá asi stejně jako poloha Y či X, je jednoduchá a 
dobrá i na dlouhodobou bondage…  
Jak na ni?:  
Ve stoje jí začneme vázat speciální úvaz, který nazývám „provazové body". 
Začíná se vázat jako dodatek k provazové podprsence s ramínky… po jejím 
ukončení nám ale vzadu zůstanou ještě asi 2m dlouhé konce, které vedeme 
rozkrokem, uděláme uzly na análu a klitorisu, pokračujeme přes střed břicha a 
konce přivážeme opět k podprsence v místech mezi prsy.   
Nyní partnerce spoutáme ruce před tělem a ke každému kotníku jí přivážeme 
jedno kratší lano.  
Takto ji dovedeme k posteli, položíme a připoutáme konce od zápěstí k čelu 
postele (nebo k nohám postele), poté ji za boky natáhneme co nejdále od čela, 
aby napnula ruce, a přitáhnutím lan od jejích kotníků k protilehlým nohám 
postele ji roztáhneme do výsledné pozice.  
Co bude dál, je už zcela na vás… 
 



 Poloha č. 103 

 
 
Když pominu krásu gumového oblečku, je zde ukázkově použitý kontrast lan a oblečení .-) 
Ač je tato poloha vhodná pro submisi v bezmoci a vypadá jednoduše, je trošičku těžší.. 
začínáme tímto:  
Necháme ji kleknout si a  obmotáme jí úvaz kolem stehen a pod kotníky a  po dvojitém 
obtočení konce protáhneme mezi nohama nahoru, přehodíme je přes úvaz a zase konce 
protáhneme dolů , stáhneme nohy k sobě a zajistím uzlem.  
Pokud je ještě možnost, protáhneme konce pod koleny, venku přehodíme přes úvaz a zase 
stáhneme k sobě mezi stehna.. (pokud by jste se dívali na tento úvaz čelně a odmysleli si 
nohy, pak tento úvaz vypadá jako elipsa a uvnitř má tvar + .  
Nyní jí dáme ruce za záda a obtočíme lano nad lokty a stáhneme je co nejvíce k sobě..  
Potom k sobě přivážeme i zápěstí a necháme od nich asi 1,5m dlouhé konce. Nyní dlouhým 
lanem obtočíme hrudník pod prsy, konce spojíme na zádech pod lokty a přivážeme je k 
loketnímu úvazu.  
Nyní protáhneme konce od zápěstí rozkrokem (bludištěm lan) a odtud je podvlečeme pod 
úvazem kolem hrudníku v místě mezi prsy, poté konce vracíme stejnou cestou rozkrokem a 
mezi půlkami zadku k zápěstí, necháme ji předklonit co nejvíce ke kolenům a tahem za konce 
od zápěstí jí přitáhneme prsa na kolena a zápěstí k zádům…  
konce přivážeme k zápěstí a zajistíme tak celou polohu, která nyní vypadá jako balíček.. 
nemáte poblíž nějakou volnou skříňku, než si vypijete kafčo? .-)) 
 



 Poloha č. 104 

 
 
Krásné provedení polohy , která zdánlivě vypadá jako hog-tie, ale ruce zde 
nejsou připoutány ke kotníkům, ale jsou zalomeny za zády.. postup:   
Zalomíme partnerce ruce za záda a spoutáme je k sobě v místě zápěstí lanem,  
konci obtočíme lana v mezeře mezi rukama a zajistíme.  
Nyní jí delším lanem obtočíme 3x dokola hrudník pod prsy, na zádech lana 
spojíme u páteře, konce rozdělíme a vedeme je přes ramena dopředu, kde je 
spojíme v jediný uzel s úvazem pod prsy (v místě mezi prsy).  
Teď už jen spoutat k sobě kolena, položit na břicho a nasadit lodičky, pokud 
zatím neměla.   
Dlouhým lanem jí dvojmo spoutáme k sobě kotníky a konce obtočíme pod 
lodičkami a spoutáme podpatky k sobě a dvojitým koncem jí zalomíme nohy v 
kolenou a podvlečením konců pod úvazem kolem pasu a tahem za ně, jí 
přitáhneme kotníky co nejblíže k zadečku a zajistíme..  
No není to krása?  
 



 Poloha č. 105 

 
 
 
Hezká a praktická poloha pro uspokojení bezmocí..   
Nejprve k náhradě sloupu použitém při vázání: jelikož nebydlí každý v podkroví 
a jelikož každý nemá mučírnu na půdě, lze tento sloup nahradit jakoukoliv 
aspoň 40cm vysokou nohou nábytku (např. stolu či skříně) u jehož vrchní části 
lze taktéž přivázat lano či přes tuto část přehodit a přivázat dál u země druhé 
noze nábytku..   
Ještě ve stoji partnerce nasadíme roubík, nebo postroj na hlavu, poté jí zalomíme 
ruce za záda a delším lanem dvojmo spojíme zápěstí u páteře smyčkou, 
několikrát je obmotáme, poté konci vymezíme pouta obmotáním lana mezi 
rukama a spojíme uzlem.  
Konce vedeme dvojmo po páteři k hlavě, asi 10cm pod krkem konce spojíme 
uzlem a rozdělíme na dva jednotlivé konce, ty přehodíme přes ramena, 
podvlečeme pod podpaždím a boky a přivážeme opět k zápěstnímu úvazu..  
Nyní jí pomůžeme si lehnout na břicho a zatlačíme tak daleko, až bude mít 
sloupek mezi stehny u rozkroku, za sloupkem jí zalomíme nohy překřížením 
kotníků, ty spojíme lanem a konci je připoutáme ke sloupu.  
Pod roubíkem protáhneme další lano a vytáhneme jí hlavu k úchytu nahoře na 
sloupku tak, aby se nedotýkala bradou země.. (a pokud nám zbyl dlouhý konec, 
můžeme nahoru přitáhnout i úvaz zápěstí.. 
 



 Poloha č. 106 

 
 
 
„Ty moje malá mumie!" je výrok, který zcela sedí na tuto polohu.. je to 
ztělesněná bezmoc, kdy je mumifikace ještě zlepšena úvazem proti otáčení se či 
pohybu.. Takto si nemůžete ani trhnout nohou .-)) : 
Pokud si chcete zachovat chlupy, doporučuji ještě před obmotáním náplastí 
omotat tělo potravinovou fólií, která chlupy nerve, a nebo pokud je partnerka 
hlaďounká, použijte bez fólie přímo náplast s nízkou lepivostí a schopností se 
odlepit po přilepení (jako kobercová páska).   
Partnerku postavíme, od kotníků po ramena omotáme fólií (tvrďáci fólii 
přeskočí .-) a poté začneme od kotníků místo vedle místa omotávat tělo dokola 
náplastí..  
Ruce můžou být podél těla, zalomené pod prsy na břichu a nebo zalomené za 
zády (čímž vystrčí prsa .-)..  
Jakmile je partnerka dostatečně zamotána, položíme ji na postel a zalepíme i 
pusu (lze před tím strčit do ní kostku ledu .-).  
Podstrčíme lano pod postelí, konce vhodíme na postel a provedeme jimi úvaz 
kolem pasu.  
Pokud se vám ještě tohle zdá být málo, jde ještě přivázat k čelu postele kotníky a 
nebo dát obojek a od očka pod krkem vést dvě lana k nohám  
postele u hlavy.. Nemáte pírko na nožky?…. .-))) 
 



 Poloha č. 107 

 
 
 
Krátkodobější poloha vhodná též jako trest (zejména při zavedeném vibrátoru do 
análu):   
Základem je uvázání masivní provazové podprsenky s ramínky a provazových 
kalhotek, neboť za ty bude partnerka viset..   
Po jejich dokončení provedeme dva úvazy (zvlášť na každé noze)  kolem stehen 
a lýtek a konci spojíme lana mezi stehny a lýtky.  
V sedě jí spoutáme k sobě za zády zápěstí a také  lokty, a podíváme se k 
nejbližšímu úchytu asi 2m nad zemí směrem, kterým se partnerka dívá… (např. 
vrchní pant dveří, okna, skříně, garnýž atd..)  
K středu provazové podprsenky přivážeme delší lano a přehodíme přes tento 
úchyt, taky k provazovým kalhotkám k uzlu u pupíku přivážeme delší lano 
(pokud nejsme potvory a není tímto lanem přímo delší konec jdoucí z rozkroku 
a podvlečený pod úvazem kolem pasu .-)) a i tento konec přehodíme přes úchyt.. 
nyní tahem za oba konce donutíme partnerku zdvihnout pánev (pokud to 
nepůjde, podložte jí pod zadek pár polštářů a ty po zajištění lan vytáhněte) a 
ruce tak, jak je vidět na obrázku a konce zajistíte….  
Být takto není žádný med a myslím, že již po minutě vám slíbí vše.. 
 



 Poloha č. 108 

 
 
K této trošku akrobaticky vyhlížející poloze budeme potřebovat dva úchyty u 
země asi 2 až 3 metry vzdálené od sebe a kolmo na střed těchto úchytů další 
úchyt, asi ve vzdálenosti 3-5 metrů.  
V bytě mě napadá kombinace nohy u postele a pár metrů od postele nohy stolu 
či skříně.. ale to snad už každý něco najde, ne? Začneme:  
Přivážeme jí na každé zápěstí asi 3m dlouhé lano a nasadíme roubík.  
Přikážeme jí, aby si lehla na záda tak, aby měla zadek v rohu postele (mezi 
nohama postele) – lýtka si může klidně položit na pelest, a přivážeme jí zápěstí 
k nohám postele.  
Nyní jí spoutáme k sobě kotníky noh, které jsou krásně nabízeny na peřinách, k 
úvazu kotníků přivážeme dlouhé lano, uchopíme jej za konec a táhnutím za něj 
směrem od postele (jako mužik táhnoucí loď po Donu .-) přetáhneme partnerce 
nohy přes hlavu, až se dotkne koleny svého čela.. a konec lana zajistíme k 
protilehlému úchytu.  
A co dělat s takto provokativně vystrčenou prdelkou  vám snad už psát 
nemusím, že? .-) 
 



 Poloha č. 109 

 
 
Poloha pro dráždění genitálií jako stvořená… vypadá asi takto, jen použití 
provazových kalhotek už nechám na vás.. jestli ji chcete ponechat chvíli bojovat 
, jsou provazové kalhotky vhodné, jinak spíše zavazí..  
Jak začat?:   
prohodíme delší lano pod postelí a nebo dvě kratší lana přivážeme k nohám 
postele (u hlavy) a ke koncům lan/a připoutáme zápěstí tak, abychom je roztáhli 
co nejvíce od sebe a přitiskli tak partnerku k posteli..   
Dále jí přitáhneme k sobě chodidla noh a spoutáme jí tenčím provázkem k sobě 
palce u nohou, aby se nám moc necukala.. při tom, jak jí do kolenní jamky 
zatáhneme prostředek delšího lana a to samé i s druhou nohou..  
Pak nejprve na jedné, a posléze i na druhé noze provedeme úvaz kolem kotníků 
a stehen, tak 3x dokola a konci pak svázat lana v mezeře mezi lýtky a stehny.. 
nyní již zbývá napojit lana od kolenní jamky, nadpojené lano prohodit pod 
postelí a stáhnout s druhým lanem z druhé kolenní jamky..   
Takto je partnerka „rozpláclá jak žaba" .-)) a můžete jí tam klidně strčit a zapálit 
svíčku, aniž by s tím cokoliv nadělala, stejně jako s hračkami na bradavkách 
atd.. 
 



 Poloha č. 110 

 
 
 
Poloha kdy partnerka upgraduje polohu X na polohu hvězda.  
Postup není nikterak složitý a výsledkem je úžasný matematický obrazec :  
Potřebujeme nejprve toto: dvě 6timetová lana přehneme v půlce a těchto místech obě  
spojíme ambulančním uzlem a vytvoříme tak písmeno X z lana.  
Stejným způsobem vytvoříme i druhé provazové X a obě lana podhodíme jedním koncem pod 
postel tak, aby na středu obou boků a obou čel trčely zpod postele dva konce lan... (a pod 
postelí to vytvoří onu hvězdu ).  
Nyní položíme partnerku zády na lůžko a na obě zápěstí a kotníky jí přivážeme po jednom cca 
2m dlouhém lanu. Nyní ji vystředíme na posteli, aby měla pas těla ve středu postele, a 
začneme jí přivazovat k nohám postele ruce i nohy (za kotníky jí natahujeme, aby se 
napnula..)  
Teď přišla na řadu lana ve středech postele.. Začneme tím mezi rukama a nohama – konce jí 
obmotáme stehna nad koleny a ruce nad lokty a konce od uzlů napneme k sobě (podél těla) a 
spojíme..  
Přejdeme na protější stranu, napneme protilehlá lana tak, aby se provaz napnul, ale partnerka 
se nepohnula, a konce přivážeme no opačnou ruku a nohu nad loktem a kolenem jako u 
předchozí a stejně tak spojíme k sobě konce od uzlů.  
Nyní zajdeme k hlavě a konce podvlečeme úvazy nad lokty a zajistíme + spojíme konce k 
sobě v místě pod hlavou, přejdeme na opačnou stranu postele – k nohám a napneme lana od 
loktů a konce podvlečeme pod úvazem kolen ,zajistíme a konce od posledních uzlů spojíme 
dohromady.  
Nyní už jen  schováme esteticky roztřepené konce uprostřed stran čtverce kolem trupu a 
můžeme fotit či hrát si s pavím pírkem.. 
 



 Poloha č. 111 

 
 
 
Jak si správně osedlat ponygirl .-) (výcvik  ponygirl na místě) :  
Otočíme konferenční stolek deskou na zem, necháme partnerku zaparkovat mezi 
nohy a začneme jí přivazovat k nohám stolu přilehlé končetiny..   
Ruce začneme od zápěstí a lany obmotáváme paže až k vrcholu nohy, tam 
zajistíme úvazem mezi nohou stolu a rukou.  
Nohy začínáme od kolena ke spodku nohy stolu a obtáčíme dokola až nahoru, 
kde úvaz kolem stehna k vrcholu nohy stolu taktéž zajistíme obtočením lana 
mezi nohou stolu a stehnem, totéž i s druhou nohou, a pak oba konce vedeme 
vnitřkem stehen pod břicho a rozkrokem dozadu, půlkami nahoru a zpět na 
opačné strany k nohám stolku, zajistíme a už zbývá jen spoutat lanem k sobě 
kotníky..  
A jak začít výchovou? Např. nasazením postroje na hlavu s udidlem, uzdou, do 
análu lze strčit rukojeť důtek jako ocas atd.. 
 



 Poloha č. 112 

 

 
 
Tento obrázek je vyložená ukázka špatného provedení bondage amatérem.. 
nemohu si odpustit vytknout jí toto – lana jsou vedena jednotlivě, jsou volná, 
podprsenka je velmi nevkusná a stejné barvy jako lana, tudíž lana zanikají, a 
uzly u zápěstí (liščí smyčka) jsou nedostačující, neboť z takové polohy se lze 
dostat velmi jednoduše a celá poloha tím ztrácí efekt..  
Proto berte obrázek pouze jako hrubý model a já se pokusím textem napravit 
chyby autora:   
Nejprve bych nasadil obojek. Poté jí dal za zádi pod ruce v místě loktů, tyč a aby 
mi nepovolovala ruce, tak bych je provizorně spoutal k sobě před tělem..  
Delším lanem bych jí začal vázat provazovou podprsenku s ramínky i přes ruce 
zalomené dozadu tyčí a konce spojil za zády mezi lopatkami a konci přivázal tyč 
mezi lokty k podprsence.  
Poté bych lanem v půlce napojil prostřední uzel provazové podprsenky v místě 
mezi prsy a každým koncem zvlášť bych k podprsence připoutal zápěstí u boků 
těla. Poté odmotáme provizorní úvaz mezi zápěstími a necháme partnerku 
zkřížit kotníky v sedě, svážeme je k sobě delším lanem a to napneme k 
přednímu očku obojku a zajistíme, konec stáhneme dolů k středu podprsenky a 
vytáhneme trochu nahoru střed podprsenky, který zápěstí malinko stáhnuly 
dolů.. A jestli nechcete, aby se vám trošku pohybovala, tak ji přitáhněte ke zdi a 
za zadní očko v obojku ji přivažte zády k trubce radiátoru, čímž napnete lano od 
kotníků a ani se nepohne .-) 
 



 Poloha č. 113 

 
 
Jedna z poloh s židlí..  Postup:  
nejprve ji necháme nasednout obkročmo na židli rozkrokem k opěradlu a  
připoutáme jí kotníky k nohám židle (těm pod jejím zadkem) delším lanem – nejprve jednu, 
přetáhnout lano k druhé a připoutat i tu druhou.  
Kotníky svazujeme tak, aby se nohy dotýkaly země jen palci a nebo se vůbec  
nedotýkali.. Nasadíme jí obojek, nebo jí lano v půlce přehodíme za krkem přes ramena a 
konce necháme viset mezi prsy na břiše.. 
Nyní jí nasadíme roubík, nebo provedeme úvaz jako roubík (pusou za krk dokola), u temene 
podvlékneme lano za řemínkem roubíku u temene hlavy, zajistíme a konce vedeme podél 
páteře dolů… zalomíme jí levou ruku kolmo za záda a za zápěstí ji přivážeme ke konci lana 
od roubíku tak, že má hlavu  
v rovině, poté jí zalomíme za záda i druhou ruku a opět v místě zápěstí připoutáme k té první, 
zauzlujeme a konce táhneme dolů k lanu od kotníků – mezi nohama židle, pod kterým konce 
obtočíme a zajistíme uzlem tak,  
abychom jí mírně stáhnuli ruce dolů a donutili ji tak roubíkem zaklonit hlavu dozadu. Teď 
uchopíme visící konce lana na břiše (nebo lano přivážeme k přednímu očku obojku), 
protáhneme je vnitřkem opěradla, nebo přehodíme přes vrch opěradla, stáhneme dolů a 
napneme ji dopředu tak, aby se nemohla zaklánět a tím povolovat lana od roubíku dolů.. 



 Poloha č. 114 

 
 
 
Jak lze partnerku přivázat k posteli se sloupky, aby jste se pak mohli na ní v 
klidu vyspat, aniž by vám zavazela .-)) (a hřeje nohy .-))  
Jediný problém bude s těmi zmíněnými sloupky postele, neboť dnes jsou u 
postelí spíše raritou.. a čím je nahradit?  
Dá se to např. otočením postele nohama vzhůru, nebo lépe přivázáním dvou 
židliček k nohám v čelech postele.. Ale už k postupu:   
Jako první jí uvážeme provazové kalhotky s uzlíky na klitorisu a análu a také 
uvážeme provazovou podprsenku s ramínky. Lanem jí spoutáme kolena a 
položíme ji mezi dva sloupky postele na její okraj, aby měla u jednoho sloupku 
hlavu a u druhého kotníky.  
Natáhneme jí ruce kolem sloupku a spoutáme k sobě v zápěstí, konci pak ruce 
zalomíme dolů a přivážeme k noze postele.  
Spoutáme jí dalším lanem k sobě kotníky a konci je přivážeme k sloupku 
postele. Pokud se vám zdá, že má ještě volné ruce, spoutejte jí před sloupkem k 
sobě zápěstí a už ten pocit mít nemůžete…  
Nyní přivážeme delší lano k středu provazové podprsenky v místě mezi prsy a 
natáhneme konce k sloupku o nohou, kde je ve výšce cca 50cm nad  
kotníky zajistíme ke sloupku.  
Další lano připoutáme do středu kalhotek v místě u pupíku a konce napneme na 
vrch sloupku u hlavy, (nebojíme se potáhnout, neboť jí to spíše prospěje..) a 
zavážeme uzlem.  
Ještě roubík, lehneme si k ní buď nohama a máme nenechavé nožky, nebo 
hlavou a poté máme nenechavé rtíky a jazyk..atd.. 
 



 Poloha č. 115 

 
 
Ukázka špičkového provedené bondage.. Skloubí se v ní preciznost, kvalitní 
provaz i dobrá figurantka..  
Zkusme to taky tak: Začneme tím, že jí spoutáme kotníky k sobě delším lanem 
tak, aby nám zbyly asi 1,5m dlouhé konce.  
Nyní spoutáme k sobě kolena v místě stehen. Teď přichází nejsložitější část.. 
necháme ji předpažit ruce tak, aby se lokty dotýkala svých boků a předloktí měla 
rovnoběžně. Dlouhým lanem jí dvojmo začneme obmotávat ruce tak, aniž by 
jsme je stahovali k sobě..  
Po druhém obtočení necháme u jednoho zápěstí jeden konec lana a k druhému 
zápěstí pokračujeme už jen jedním koncem, konce obtočíme kolem zápěstí a 
začneme jimi obtáčet pevně lana mezi zápěstími tak, že spirálovitě od zápěstí do 
středu, kde se  konce potkají a spojí se uzlem.  
Nastal čas na lokty, které stáhneme co nejvíce dozadu a provedeme kolem paží 
úvaz za zády v místě loktů, konce spojíme za zády uzlem.  
Položíme partnerku na zem, uchopíme lano od kotníků, protáhneme konce 
rozkrokem, zatáhneme tak, abychom přitáhli kotníky blíže k zadku, konce 
spojíme se středovými konci od úvazu zápěstí, a opět protáhneme rozkrokem 
tak, aby se spojovací uzel schoval mezi stehny.  
Konec pak táhneme mezi půlkami zadečku a zajistíme je k úvazu loktů. 
 



 Poloha č. 116 

 
 
Velmi erotická poloha ideální ke všem druhům hrátek, neboť cílová místa jejího 
těla neschovává, nýbrž přímo nabízí… Tak rychle na to:  
Spoutáme jí ruce před tělem v místě zápěstí k sobě s vymezením aspoň 5cm 
místa mezi zápěstím.  
Necháme jí prostrčit si nohy otvorem mezi rukama a trupem a dokud je ještě na 
zádech, jí k sobě spoutáme kotníky.  
Otočíme ji o 180 stupňů tak, aby klečela a opírala se čelem o zem, spoutáme jí k 
sobě i kolena a konci od zápěstního úvazu jí přitáhneme zápěstí ke kotníkům, 
kde konce zajistíme.  
Hotovo.. snadno, lehce a v této poloze se nedá vůbec nic, však si to zkuste .-) 
 



 Poloha č. 117 

 

 
 
Dobrá poloha, dobrá figurantka ale nejlepší je snad použité oblečení.. holt.. modrá je dobrá, 
už je to tak. .-)) Jak začneme?  
Ve stoje jí nejprve lanem omotáme lokty rukou za zády a stáhneme je co nejvíce k sobě a 
zajistíme. Konce stáhneme podél páteře u zad dolů a v pase konci 2x omotáme pas (bez 
rukou) a zajistíme.  
Nyní přivážeme v půlce lano k tomuto úvazu kolem pasu v místě kde se kříží předloktí s tímto 
úvazem, konce přetáhneme vrchem přes ruce, konce podvlékneme pod úvazem pasu a zase 
přes ruky na druhou stranu, podvlékneme pod úvazem pasu, dále na střed rukou, omotáme 
lano mezi rukama, zajistíme a konce vedeme k zápěstí, které jimi pevně omotáme a stáhneme 
k sobě. Dalším lanem provedeme úvaz přes boky a i přes zápěstí, konce pak u středu  
protáhneme za lankem od předloktí k zápěstí, a konce vedeme dolů, pomůžeme partnerce 
lehnout si na břicho a zalomit nohy dle obrázku lýtky k sobě, a koncem , kterým jsme skončili 
jí začneme omotávat lýtka k sobě a přitahovat je co nejvíce k zadku. Nyní již jen dvěma 
kratšími lany spoutáme střídavě levou a pravou nohu v místě pod lodičkou (nebo k prstům 
nohy) k holeni protější nohy.. Zbývá už jen roubík a fotit, ať je více takovýchto obrázků .-) 



 Poloha č. 118 

 
 
 
Jak lehce a rychle takto prostřít stoleček pro vaše bondage choutky?  
Takto: Uchopíme dvě delší (cca 8m) lana, jedním uděláme úvaz pod prsy , 
druhým úvaz nad pánví, oba dvojité konce budou ústit u páteře.  
Partnerku necháme lehnout si břichem na stolek a ruce i nohy dát po stranách 
stolku k jeho čtyřem nohám.  
Prvním lanem od prsního úvazu začneme.. konce  rozdělíme a vedeme přes 
ramena a přes čelo stolku dolů, každý konec k jedné noze, kde začneme 
omotávat přímo zápěstí k noze stolu, a konci ještě provedeme smyčku kolem lan  
mezi nohou stolku a zápěstím.  
Takto jsme přivázali ruce, a nyní k úvazu nad pánví.. Konce vedeme dvojmo 
mezi jejími půlkami dolů, přes druhé čelo stolku , pod deskou konce spojíme 
uzlem, rozdělíme na opačné strany k nohám stolku, kde stejně jako jsme před 
chvílí přivázali ruce, připoutáme kotníky.  
Takto se nám partnerka nepohne ani, když ji popoháníme bičem po zadku, nebo 
si k ní klekneme se stáhnutýma kalhotami a přirozením ve výšce jejích úst.. 
 



 Poloha č. 119 

 

 
 
 
Ukázka maximální účinnosti minimem lan… krása.  
I když snad ani nemá cenu psát postup, přesto jen ve stručnosti:  
Necháme partnerku předpažit ruce před tělem asi 20cm před tělem, delší lano 
ohneme v půlce, omotáme lehce kolem zápěstí, konce protáhneme očkem, 
omotáme zápěstí konci vedle sebe ještě 2x dokola a konce protáhneme opět 
očkem, potom konci každý opačným směrem začneme omotávat pevně k sobě 
lana mezi rukama až k zápěstí, kde konce zajistíme.  
Nyní partnerce nařídíme protáhnout nohy prostorem mezi rukama a tělem a 
delším lanem jí k sobě úhledně spoutáme kotníky, zajistíme a za konce jí nohy 
vytáhneme nahoru (přes dveře, skobu či stůl..) a zajistíme ji v poloze, kdy má 
kostrč těsně nad zemí..  
Pokud pouta uděláte pevná volnější kolem zápěstí, lze v této poloze vydržet 
docela dlouho.. nebo lze obkročmo sednout nad hlavu… i anál je přístupný.. .-) 
 



 Poloha č. 120 

 

 
 
 
Velmi jednoduchá poloha, pro začátečníky, využívající židli jako místo, k 
němuž lze snadno připoutat partnerku bez znalosti složitějších poloh..  
Jak to provést? Takto:  
Usaďte partnerku do židle s opěradly pro ruce pod lokty, delším lanem jí konec 
obvažte kolem zápěstí, ruku jí před tělem přetáhněte na druhou stranu, uvažte k 
zábradlí, pak spodem táhněte konec nad stehny k protějšímu opěradlu, obmotejte 
jej a přitáhněte k němu opačnou (nespoutanou) ruku a zajistěte kolem zápěstí 
úvazem.  
Dalším lanem začneme opisovat tvar osmičky kolem paží těsně nad lokty, 
uprostřed směrem k břichu lana spojíme a pokud máme dlouhé konce, lze je 
rozdělit na dva a vést kolem boků dozadu k opěradlu zad a za ním je spojit (a 
zajistit tak i trup proti uvolnění..) 
Jako poslední už zbývá jen spoutat nohy, které lze pak ještě za konce vytáhnout 
k úvazu kolem zadního opěradla, čímž nohy budou viset a svou váhou 
přitahovat lokty k tělu.. 
 



 Poloha č. 121 

 

 
 
Jednodušší forma diamantového úvazu..  Esteticky vypadá hezky a není na ni potřeba znát 
složitější uzly..tak proč nezačít:   
Základem je lano o průměru více než 8mm – neboť lana vedou samostatně po dvou vedle 
sebe a u tenčích by začalo dřít.. Délka lana by měla být více než 15m – pokud tak dlouhé 
nemáte, lze začínat spojením dvou 8-10timetrových namísto typického přehnutí dlouhého lana 
v půlce.. začneme úvazem kolem nártů a šlapek, konce posuneme výše a omotáme kotníky, 
zajistíme uzlem a dále již jen omotáváme dle obrázku, tedy..  
Vždy středem nahoru, jednou rukou podržíme lana u těla, druhou rukou obtočíme konce 
kolem těla, až se dostaneme opět do přední části na střed, kde konce protáhneme pod místem, 
kde jsem lano drželi první rukou a tahem nahoru za konce úvaz utáhneme.. takto pokračujeme 
po 20ti centimetrech vzhůru přes nohy, boky až do míst, kde má partnerka  ruce u boků.  
V těchto partiích až po ramena vedeme úvazy i přes ruce s tím, že v místě kdy se lano dotýká 
rukou, je obtočíme jednou kolem ruky a pokračujeme dále v původním směru kolem těla..  
Přes ruce uděláme tyto úvazy nad sebou v místě zápěstí, loktů a paží, kde v poslední 
jmenované rovině již konce neobtáčíme kolem paží dokola, nýbrž vedeme úvaz pouze přes 
ně, opět konce protáhneme pod první rukou držící lano a nyní konce utáhneme, rozdělíme na 
dva jednotlivé, které vedeme nahoru rovně přes ramena vedle krku, za krkem lan překřížíme a 
protáhneme je místy mezi pažemi a tělem pod posledním úvazem kolem těl, oba konce  
protáhneme před tělo a opět nahoru přes ramena za krk, kde konce spojíme a pokud nám 
zbylo ještě více lana, vedeme konce po páteři dolů a po cestě k sobě přivazujeme všechny 
úvazy kolem těla.  



 Poloha č. 122 

 

 
 
Tato poloha je velmi náročná na roztažení rukou a proto jsem ji uvedl víceméně 
jen jako příklad pro ty, kteří by takto dali ruce za záda do motýlka.  
Poloha se svazuje takto:  
nejprve jí zalomíme ruce za záda dle obrázku a tyto překřížené ruce jí tam 
spoutáme. Nyní jí uvážeme provazovou podprsenku s ramínky a tentokrát 
půjdou lana nejen přes hrudník a paže, ale také i přes dlaně spoutaných rukou.  
Následuje uvázání smyčky kolem pasu, kde konce u pupíku vedeme dolů 
rozkrokem dozadu a po páteři vzhůru, obtočíme úvaz kolem pasu a dále nahoru,  
kde konce přiuzlujeme k podprsence i rukám.  
Zbývá už jen nechat partnerku posadit se na židli, udělat smyčku kolem sedadla 
přes stehna, dole spojit uzlem a konci přitáhnout a omotat kotníky. 
 



 Poloha č. 123 

 

 
 
Tato poloha je provazová aplikace mumifikace… sice na ni padne šíleně moc lan, ale pro 
tento případ stačí i nějaké ne moc kvalitní lano, neboť kvantita evidentně převládá za kvalitou 
.-) Začneme:  
spoutáním zápěstí za zády a roubíkem, neboť nám to chvíli potrvá a kdo je zvědavý na rady, 
že? .-)  
Jako první se pustíme do spodní partie, kde popíšu způsob spoutání nohou k  obě a pak jen 
udám, kde se nohy spoutávají..  
Začneme tím, že delší lano přehneme v půlce a uděláme smyčku kolem stehen, poté konci 
obtočíme nohy jeden až třikrát dokola, pak konce protáhneme mezi stehny a obtočíme úvazy 
kolem stehen tak, že je stáhneme k sobě mezi nohama a zajistíme.  
Takto spoutáváme nohy od zadku až po kotníky cca po 20ti centimetrech.  
Teď uděláme smyčku kolem pasu , jednou dokola a konce spojíme uzlem u kostrče, odtud 
vedeme konce šikmo dolů na boky pánve a kolem středu pánve vytvoříme další smyčku, 
kterou zakončíme u půlek a konci přitáhneme spoutané zápěstí.  
Zbývá nám už jen spoutat k sobě lokty a nadpaží tak, že po několika smyčkách obtáčíme 
konci lana mezi rukama a zpevňujeme tak celý úvaz.  
Hrudník necháváme volný a jestli takto spoutanou partnerku ještě zabalíte do  
prostěradla a uložíte do vany či malé dlouhé skříně, to je už na vaší fantasii. 
 



 Poloha č. 124 

 

 
 
 
Náročná poloha, která ale nenechá chladným nikoho, kdo miluje bezmoc..  
Kdo by netoužil zahrát si chvíli na balík .-) :  
jako první uvážeme stojící partnerce provazovou podprsenku s ramínky, pak jí zalomíme ruce 
za záda tak, aby se dotýkali předloktím a spoutáme je v předloktích k sobě.  
Dalším lanem provedeme několik smyček kolem jejích loktů a těla, po stažení  jej zajistíme 
obtočením konců kolem lan úvazu v místě mezi lokty a boky těla (pod spoutaným předloktím) 
a stáhnutím této smyčky přepůlíme úvaz kolem loktů a hrudníku a přitáhneme tak více lokty k 
zádům.  
Následují nožky… necháme partnerku lehnout si na břicho na zem, protáhneme jí pod  
břichem lano v půlce, konce vedeme kolem boků ke kostrči, kde je spojíme uzlem a dvojitě 
vedeme konce lan k jejím kotníkům, které jí překřížíme, obtočíme kolem nich středem lano 
od pasu a tahem za něj je přitáhneme co nejvíce k zadečku.  
Pak je několikrát obtočíme a spoutáme k sobě uzlem na vrchní straně. Vezmeme si dvě delší  
lana, přehneme je v půlce a obě podstrčíme pod partnerkou v místě rozkroku a nad rozkrokem 
(dle obrázku), konce pak těsně obtáhneme kolem boků zadečku, až se zařežou do prdelky a 
konce přivážeme ke koncům lan od kotníků.  
Jako předposlední úvazy nám zbývají smyčky kolem jejich stehen s kotníky, kterými jí 
stáhneme nohy ještě více k sobě.  
Nyní už jen zbývá vzít asi 3m tlustšího lana, v půlce jej protáhnout partnerce přes pusinku  
místo roubíku, kolem hlavy dozadu, kde konce napneme a zajistíme u provazové podprsenky 
uzlem a vedeme konce dál po páteři směrem k středu úvazu pasu s tím, že po cestě 
přivazujeme všechny úvazy, které křížíme. 
 



 Poloha č. 125 

 

 
 
 
Jednodušší romantická poloha pro začátečníky, ke které ale potřebujeme 
rozpěrnou tyč s očky v čelech .. :  
nejprve dvěma lany provedeme široké úvazy kolem jejích kotníků a konce od 
těchto úvazů pak protáhneme očky po stranách rozpěrné tyče a zauzlujeme, 
Potom delším lanem omotáme několik smyček kolem zápěstí na stehnech a do 
kolenní jamky tak, aby mezi kolenem a zápěstím bylo min. 3cm mezera.  
Poté co jsou ruce obmotány, provedeme na tento úvaz druhý úvaz v kolmém 
směru – tedy mezi zápěstím a kolenem, kterým stáhneme a rozdělíme smyčky 
kolem rukou a nohou.  
Stejným způsobem spoutáme i druhou ruku k druhému kolenu a použití náplasti 
na pusinku bych u této romantiky vynechal či nahradil šátkem přes oči. 
 



 Poloha č. 126 

 

 
 
Poněkud výraznější zavěšení partnerky v poloze, kdy se dotýká země pouze 
koleny:  
Partnerku necháme kleknout pod místem, kde je možné vytáhnout ji přes nějaký 
úchyt u stropu (či u dveří nebo přes stůl).  
Jako první fázi strčíme partnerce tyč pod lokty u zad a tuto tyč jí přivážeme 
úvazem k hrudníku tak, že konce spojíme uprostřed před tělem a měli by nám 
zbýt asi 1m dlouhé konce.  
Nyní jí zalomíme předloktí kolem boků co nejvíce dopředu a konci od úvazu jí 
omotáme a přitáhneme zápěstí co nejvíce dopředu, čímž jí znemožníme pohnout 
rukama ani o centimetr.  
Pak jí uvážeme provazové kalhotky a nezapomeneme pořádně utáhnout lano  
v rozkroku .-)  
Nyní jí dvěma lany omotáme stehna ke kotníkům, konce pak spojíme uzlem 
mezi kotníky, omotáme jimi kotníky k sobě a taktéž omotáme smyčku kolem lan 
mezi stehny a Achillovou patou, kterou stáhneme celý úvaz.   
Nyní již zbývá jen dvě delší lana přivázat ke koncům tyče pod lokty a vytáhnout 
jimi k úchytu u stropu partnerku tak vysoko, aby se dotýkala země pouze 
koleny. 
 



 Poloha č. 127 

 

 
 
 
Eroticky vyhlížející spoutání k židli:  
partnerce proveďte úvaz kolem hrudníku a paží nad prsy.  
Taktéž jí svažte za zády k sobě zápěstí a lokty a konci od úvazu hrudníku spojte 
všechny úvazy v místě mezi rukama.  
Nechejte partnerku, ať si sedne na židli tak, že ruce dá přes opěradlo (za něj). 
Uvažte jí k zápěstí v půlce kratší lano a připoutejte jeho konce k zadním nohám 
židle.  
Donuťte partnerku k zvednutí a roztažení nohou dle obrázku, dvěma lany jí 
utáhněte smyčky kolem kolen a lana napněte k bokům opěradla či je spojte 
uzlem za zády (za spoutanými pažemi).  
Zbývá už jen spoutat jí kotník a přední noze židle, pevně za spodek lodičky či 
nohy tak, aby se o tento úvaz mohla partnerka opřít nohama a nezařezávalo se jí 
do kolen lano od opěradla.  
Stejně tak provedeme i druhý kotník a je hřích nevyužít nabízeného rozkroku.. 



 Poloha č. 128 

 

 
 
Je to hezké, trošku náročné a super na pocity.. tak hurá na to:  
Stojící partnerce provedeme dvěma lany smyčky kolem zápěstí u boků stehen a konci pak 
stáhneme lana v mezeře mezi zápěstím a stehnem.  
Takto jsou ruce pacifikované u nohou a my se pustíme do provazových kalhotek, které jsou 
úvazem kolem pasu a spojením konci rozkrokem.  
Dále.. delším lanem provedeme poblíž místa úvazu pasu úvaz kolem pasu přes  lokty a konci 
stáhneme lana v mezeře mezi lokty a boky těla.  
Dlouhým lanem v půlce uděláme úvaz kolem hrudníku přes paže v místě nad prsy a konce 
spojíme uzlem mezi prsy.  
Měli by nám zbýt asi 1m dlouhé konce, které vedeme v předu středem těla dolů a protáhneme 
konce proti sobě pod lanem k rozkroku (od provazových kalhotek) a konce vedeme zpátky 
nahoru k úvazu nad prsy, kde konce zauzlujeme.  
Najdeme si nějaké dva kratší provázky a těma uděláme smyčky kolem paží a středem mezi 
lany na středu bříška, kde tyto smyčky stáhneme a z dvojitě  
vedeného lana od prsou k pasu tak vytvoříme kosočtverec.  
Poslední věcí je nechat kleknout partnerku a dvěma lany jí připoutat kotníky ke stehnům, 
čímž je poloha hotova.. (jen pokud vám partnerka vstává a nelíbí se jí ležet na patách, lze 
spojit lanem kotníky s úvazem u hrudníku a už si neklekne. 
 



 Poloha č. 129 

 

 
 
Jednoduchá bondage předloktí k lýtkům:  
Nejprve jí spoutáme nohy k sobě v místě pod koleny a v kotnících, u kotníků lze 
konce vést přes bok nártu a pod nohou zpět vnitřkem ke kotníkům.  
Nyní jí natáhneme ruce zápěstím ke kotníkům, po stranách lýtek a stáhneme je k 
nohám úvazem nad kotníkem a v půlce předloktí či u loktů. 
Jako poslední věc přivážeme lano ke kotníkům, vedeme jej středem mezi 
nožkami ke kolenům, obtočíme, zajistíme a dále k hlavě, kde lana spojíme 
uzlem za krkem a nedovolíme tak hlavičce couvat dozadu .-) 
 



 Poloha č. 130 

 

 
 
Zase jedna ukázka krásného souznění vkusného oblečení, kontrastního lana a pěkně 
provedených úvazů:  
jako první věc si musíme najít v bytě tyč, sloupek či jiný předmět, ke kterému lze partnerku 
přivázat s rukama nad hlavou.   
Začneme provazovou podprsenkou s ramínky, kterou ale budeme vázat bez přichycení paží – 
jen kolem hrudníku. Dále uvážeme netypické provazové kalhotky.  
Uděláme smyčku kolem pasu z dvojitě vedeného lana a smyčku spojíme vpředu, konce 
vedeme rozkrokem dozadu (uzlíky na klitorisu a análu dle zvážení) a tam konce podvlékneme 
pod lanem kolem pasu a zpátky dolů k rozkroku, odtud konce rozdělíme a dopředu nahoru je 
vedeme mírně od sebe po tříslech a konce zajistíme uzlíky k lanu kolem pasu.  
Teď nastal čas použít rozpornou tyč.. připoutáme k jednomu očku na jejím konci jeden 
kotník, pak tyč dáme za sloupek, u něhož partnerka stojí a k opačnému očku tyče přivážeme i 
druhý kotník, takže i když má partnerka volné ruce, neuteče a je ráda, že se drží aby 
nespadla.. .-) pomůžeme jí rádi tím, že jí spoutáme před tělem zápěstí a vytáhneme jí ruce nad 
hlavu, kde je lanem přivážeme ke sloupku. Na obrázku je sice ještě uvázané lano kolem pasu, 
ale pokud není i kolem sloupku, tak je bezúčelné.. 



 Poloha č. 131 

 

 
 
 

Jedna z nejlepších poloh, kde je docíleno minimálním počtem lan maximální 
bezmoci..  
Stačí jí jen spoutat ruce v zápěstích před tělem, pak kotníky k sobě , protáhnout 
pokrčené kolena otvorem mezi rukama a hrudníkem a prostrčit libovolnou tyč 
nad lokty & pod kolena… vše, krásné, účelné a velmi, velmi rychlé. 
 



 Poloha č. 132 

 

 
 
 
Co říci na tuhle polohu? Málokdo dá hlavu s hrudníkem ke kolenům, tudíž není 
moc reálná, nicméně je originální a dá se realizovat takto:   
Uvázat úvaz kotníků a kolen je snadné, spoutat jí zápěstí za zády taky,  
problémy začínají u úvazu kolem hrudníku a stehen..  
Pokud nejste tak roztáhnutí, aby jste zvládli polohu jako gymnastka na obrázku, 
lze toto obejít.. Spoutejte jí lokty a nasaďte obojek.  
Dlouhé lano jí přivažte k přednímu očku obojku, odtud jej veďte ke kotníkům, 
kde konec provlečte kotníkovým úvazem mezi nohama, dále nahoru k nějakému 
úchytu asi 1 až 2 m nad zemí nad hlavou či rukama (klika, dveře..), přehoďte 
přes tento úchyt a provlečte konec lana zápěstním úvazem a zpět k úchytu a 
konec držíme v ruce..  
Začneme-li za něj tahat, přitahujeme jí hlavu ke kolenům, nohy do vzduchu a 
ruce nahoru.. a i když není roztáhnutá, dělat tohle měsíc, tak určitě bude .-))) 
 



 Poloha č. 133 

 

 
 
Tato poloha se od podobné předchozí liší tím, že provazové kalhotky nejsou spojeny 
rozkrokem, nýbrž jsou otevřené a nechávají přístupné důležitá místa .-) Začínáme:   
Uvážeme jí provazovou podprsenku s ramínky a zápěstí spoutáme za zády.  
Kolem pasu jí vytvoříme smyčku s koncem ústícím mezi půlky zadečku a necháme  
takto viset.  
Delším lanem jí spoutáme kotníky se stehny v půlce lýtek několikerým obtočením a konce 
spojíme u rozkroku, kde je přivážeme ke středu smyčky okolo pasu..  
Vrátíme se k volnému konci od pasu, za který potáhneme a přitáhneme tak partnerku mírně 
pupíkem k stehnům do předklonu, konce lana pak vedeme kolmo dolů, kde jej protáhneme 
mezi lýtky , položíme ji na bok a konec lana od pasu přitáhneme a zajistíme k spodnímu 
kotníkovému úvazu tak, aby jste jí přitáhli paty tak 25-30 cm od zadečku.  
Opět jí pomůžeme na kolena, spoutáme lokty a k zápěstnímu úvazu přivážeme delší lano, za 
které ji přes libovolný úchyt u stropu či před její hlavou na stěně, vytahujeme tak, aby 
zalamovala ruce za zády nahoru, posléze ji to donutí zdvihnout i nohy a v této poloze ji 
zajistíme..  
Partnerka se tak dotýká země jen koleny, úvaz v pase se jí stáhl a už jen pobyt  
v této poloze, jenž není na dlouho, je trestem .-) 
 



 Poloha č. 134 

 

 
 
Velmi důkladná poloha v prostoru s diamantovým úvazem je už profesionální bondáží, která 
se vám asi napoprvé nepovede, ale časem se vypracujete, ne? .-)  
Vysvětlovat jen slovy diamantový úvaz je sebevražda, proto jen stručně: 
 diamantový postup je vlastně lano dlouhé 12 až 16m přehneme v půlce, asi 30cm od smyčky  
spojíme oba konce uzlem a pak děláme uzlíky po 10ti cm asi v 1,5metrové délce, smyčku 
přetáhneme přes hlavu konci mezi prsa, uzlíkaté konce protáhneme rozkrokem k zádům, tam 
nahoru a konce podvlékneme pod smyčkou za krkem a zpět dolů vedeme konce stejnoměrně 
přes boky dopředu, kde konce protáhneme vnitřkem očka mezi uzlíky dvojitého lana, a konci 
se vracíme směrem odkud přišli směrem k zádům, čímž z očka středového lana vytvoří 
kosočtverec.  
Takto se obtáčí konce mezi očky na zádech a břichu dolů, kde se spojí až na kostrči.  
Tím že se roztahovali očka ve středním dvojitém lanu, toto se zkrátilo a zařezalo mezi půlky.. 
což je účel .-) Nohy spojujeme podobně..  
Základ je úvaz kotníků, kde konce (2m) zauzlíkujeme po 10ti cm a mezi nohama po zadní 
straně noh vedeme vzhůru k zadečku, kde konce přidáme k úvazu u kostrče.  
Druhé delší lano v půlce přivážeme ke kotníkům ze strany od nártů a konce vedeme 
stejnoměrně venkem na opačné strany kolem lýtek dozadu, kde je stejně jako u vrchu 
protahujeme očky a vracíme zpět dopředu, kde je jen překřížíme a pokračujeme na opačnou 
stranu dozadu…. Atd. až k rozkroku, kde konce zauzlujeme.   
Nyní už zbývá jen spoutat jí za zády kotníky a lokty, položit ji na zem a k nějakým pevným 
úchytům v bytě ji napnout třemi lany od krku (za střední dvojité lano s uzlíky) , kotníků a od 
zápěstí..  
Teď už jen vyrazíme rychle na xko, aby vám měl kdo poblahopřát k složení bondage maturity 
.-) 
 



 Poloha č. 135 

 
 
Nevím, jestli v pohádkách tisíce a jedné noci měli postel s kovovými čely, ale 
pro takto spoutanou Šeherezádu bych také upustil od useknutí hlavy .-) ..  
zase jedna poloha, která dokazuje jak důležité je vkusné erotické oblečení při 
bondáži..  
Jelikož má dnes už málo lidí podobnou postel, bude jednodušší popisovat 
polohu partnerky opřené zády o zeď, u které je ve výšce do metru nad zemí 
vedená trubka topení, které má snad každý .-)  
Postup je tento:  
jako první jí k trubce připoutáme zápěstí a pokud možno ještě konce zajistíme 
souběžně s trubkou k ventilu apod. dále od rukou, aby si nepřisunula ruce i s 
úvazy po trubce až k hlavě..  delší lano v půlce přivážeme smyčkou k trubce v 
místě za krkem a začneme omotávat stejnoměrně kolem ramen- podpaží a 
trubky…  konce pak opět spojíme k sobě.   
Nyní jí dáme do pusy šátek (pokud zlobí, druhý jí nacpěte do pusinky), 
pokrčíme jí nožky a klekneme na nárty.  
Začneme vázat úvazy v místě kotníků, pod koleny, nad koleny  a ve výšce 
rozkroku přes stehna..  
Poodstoupíme, si abychom zjistili, jak krásně budou přístupná prsa, pokud si 
obkročmo klekneme přes její kolena a hned toho využijeme .-) 
 



 Poloha č. 136 

 
 
 
Velmi krásná poloha v kleče pro subinky, které ve studu neukazují svůj hrudníček a nebo 
naopak pro ty, na které se po spoutání jen vynadíváte .-)  
Začneme tím, že partnerce spoutáme k sobě kotníky a měli by nám zbýt asi 2m dlouhé konce. 
Nyní jí dáme něco mezi stehna a paty, aby měla mezeru mezi lýtky a stehny asi 5cm, a delším 
lanem provedeme dvě otočky dvojmo přes její stehna a pod holeněmi, necháme ji opřít se  
čelem o zem, spojíme lana dole mezi lýtky a konce vedeme stejnoměrně ven mezi úvazem a 
kolenem, přetáhneme venkem kolem stehenního úvazu a zpátky dovnitř mezi lýtka, kde konce 
napneme k sobě a přitáhneme tak pevněji úvaz noh..   
delším lanem provedeme několik otoček kolem pasu a spojíme ve středu zad u kostrče, ruce jí 
natáhneme před tělo a spoutáme jí z pěstí a takto spoutané ruce jí zalomíme za hlavu ke krku. 
Nyní je čas na dlouhé konce od  kotníků… vedeme je nahoru k pasu, napneme, obmotáme a 
pokračujeme k z pěstí, protáhneme konce mezi rukama ze strany úvazu blíž loktům a zpátky 
dolů… tahem za tyto konce k sobě počneme stahovat ruce s kotníky a partnerka se nám 
krásně tvaruje..  
Až uznáme za vhodné, že je prohnutá dost, zajistíme konce k pasu.  
To co ještě chybí na obrázku je krásně masivní obojek, kde k očku vzadu přidáme ruce a do 
očka vpředu zacvakneme karabinku vodítka ? 
 



 Poloha č. 137 

 

 
 
 

Symetrická a jednoduchá poloha, jako je tato by snad ani nepotřebovala popis, 
přesto tady je..  
Co k ní potřebujete? - rozpornou tyč s očky v čele (lze i vyrobit na koleně z kusu 
násady smetáku a dvou šroubovacích oček..) a jako vždy lana a dobrou náladu.. 
(jo a ještě někoho, koho budete svazovat .-))))))  
..Začneme tím, že jí spoutáme před tělem překříženě zápěstí, a necháme jí 
provléci si nohy prostorem mezi rukama a trupem.  
Nyní jí spoutáme k sobě kolena a postupně jí k rozpěrné tyči přivážeme jeden 
kotník, roztáhneme nohy a druhý kotník.  
Jako poslední úvaz jí konci od zápěstí připoutáme ruce nad rozpěrnou tyčí  
a utáhneme..  
Jestli jí dáte roubík a nebo si stoupnete obkročmo nad její kolena, stáhnete si 
kalhoty a (nemá  kam utéci) už nechám na vás. 
 



 Poloha č. 138 

 

 
 
Poloha pro trošku roztáhlejší partnerku, která spojí ruce za zády svrchu a zespod .-)  
Tato poloha svazuje pouze vrchní půlku, tudíž partnerka může vesele plnit vaše rozkazy jako 
přines či sednout si na koníčka atd..  
Velmi doporučuji použít i vkusné oblečení.. pobíhající partnerka lépe vynikne ve výrazném 
body kontrastní barvy vůči barvě lan. Vzhledem k tomu, že jen málokdo dá  takto ruce za 
záda k lopatkám, tedy dlaněmi k sobě, budu popisovat spíše variantu lehčí..  
Základ je podobně jako provazová podprsenka - tj. jeden úvaz nad a jeden úvaz pod prsy.. ale 
zde konce nepřetahujeme přes ramena, nýbrž je necháme viset na zádech..  
Dalším lanem jí spoutáme lokty tak, abychom je nepřitahovali k sobě (volně) a paže byli  
téměř vodorovně s boky.. spoj zauzlujeme uprostřed zad a připojíme ke koncům podprsenky. 
Nyní z pěstí, které ale popíšu speciálněji, neboť se v něm zápěstí musí dát otáčet jako v 
neutažených kožených poutech.. asi 3 m dlouhé lano přehneme v půlce , utvoříme smyčku 
kolem z pěstí a lehce utáhneme tak, aby se mezi z pěstí vlezla další pěst.. konce obtáčíme 
stejným směrem kolem z pěstí tak 2 až 3x, pot‚ uprostřed protáhneme původní půlkou 
provazu (očkem) a každým koncem na opačnou stranu začneme stahovat z pěstní úvaz mezi  
rukama.. tím se nám z pěstí dostávají blíž k sobě, čím více omotáváme spojovací lano.. až se 
dostaneme do fáze, kdy má ruce volné, ale nevytáhne je z pout, tak konce spojíme uzlem. 
Nyní jí tlačíme zápěstí k lopatkám a necháváme jí na výběr, zda se bude dotýkat dlaněmi, 
hřbety rukou či je mít překříženě.. a až se dostaneme k lopatkám, přivážeme zápěstní úvaz ke 
koncům od podprsenky/loktů. Nyní už jen najdeme konce lan, které mají cca 1,2m a ty 
dvojmo protáhneme rozkrokem dopředu a nahoru k prsům, kde zauzlujeme úvazy nad a pod 
prsy v místě mezi prsy, čímž prsa rozdělíme a trošku tak partnerce ztížíme pohyb..  



 Poloha č. 139 

 

 
 
Důkladnější bondage k posteli, lávce či delšímu stolku.  
Výsledná bondage je spíše pro submisivní pocity svazované partnerky, nežli pro 
naše vyřádění se.. v podstatě po dokončení polohy zůstane přístupný jen  
zadeček rozdělený lanem na dvě půlky.. Postup:   
Nejprve partnerce vestoje přivážeme provazovou podprsenku s ramínky přes 
paže a lano vedeme čtvermo .. tedy min. 10m dlouhým lanem.  
Po dokončení položíme partnerku na stůl a spoutáme jí zápěstí za zády k sobě. 
Druhým lanem jí překříženě spoutáme kotníky a delším lanem jí obmotáme 
kolenní jamky pod stůl, obtočíme 2x, spojíme uprostřed uzlem a zbudou nám 
dva konce: jeden vedeme k z pěstnímu úvazu, ke kterému konec lana napneme a 
zauzlujeme.  
Druhý konec vedeme na opačnou stranu od zápěstí k hraně stolu, pořádně 
napneme, až se natáhne lano vedoucí k z pěstí a konec přivážeme pod stolem  
k noze, příčce či kolennímu úvazu. Další, asi 7m dlouhé lano připoutáme ke 
kotníkům, vedeme k zápěstí, napneme, obtočíme mezi rukama, pokračujeme k 
zadnímu uzlu podprsenky, obtočíme a zauzlujeme.  
Dva konce, jenž nám zbudou, vedeme souměrně kolem hlavy dopředu k nohám 
stolku/lávky a přitáhneme k nohám lávky.  
Nyní lze dát partnerce cokoliv do pusy a přitáhnout jí hlavu přes krk či za vlasy 
dolů a bavit se tím, jak to nemůže vytlačit.. či jí trochu prokrvit půlky.. 
 



 Poloha č. 140 

 

 
 
Ponygirl.. kdo by neznal tuto polohu na koníčka… Jak ji provést?  
Lehce.. podmínkou je pouze být vlastníkem roubíku – udidla (tyč v puse s 
kroužky u koutků) a důtek.  
Partnerce nasadíme udidlo a zatáhneme za hlavou a necháme ji kleknout si na 
vyšší stůl. Tam jí nasadíme na zápěstí želízka / kožené pouta / spoutáme jí 
zápěstí k sobě s mezerou cca 30cm (kvůli stabilitě).  
Nohy jí spoutáme nejprve v kolenech a posléze i v kotnících lany či koženými 
pouty. Aby sama nemohla slézt bez pádu, stáhnete jí lanem úvaz kolen k úvazu 
zápěstí.. a pro větší strach jí dáte přes oči masku či šátek.  
Ke kroužkům u udidla jí přivážete provázky a ty necháte viset mezi půlkami..  
A co ještě chybí k vizáži koníčka? No přece ohon! .-) .. gelem či olejem jí 
namažete anál a zasunete opatrně rukojeť důtek do zadečku až po okraj, necháte 
ji dát hlavu co nevíce nahoru, aby se jakoby dívala nahoru a povolené lana od 
udidla  spojíte pod rukojetí důtek a omotáte ji dokola  konci lan a zajistíte..   
Teď už jen poodstupte a kochejte se jejím strachem se pohnout a reakcí těla, při 
povolení držení hlavy zpříma a následným tlakem rukojeti důtek v zadečku… 



 Poloha č. 141 

 

 
 
Poloha vypadající, jako by si svázaná partnerka vyrazila na hřbetě koníčka., v 
tomto případě nahrazeném konferenčním stolkem .-)  
Začneme tím, že si partnerka sedne obkročmo na stolek. Uvážeme jí úvaz  
kolem pasu, vpředu protáhneme, pokračujeme rozkrokem dozadu mezi půlkami 
a protáhneme pod úvazem pasu v místě ledvin, konec od pasu volně stáhneme 
dolů, kde konce opět rozdělíme pod kotníky noh opírajících se o zem a omotáme 
kotníkový úvaz.  
Nyní dáme partnerce roubík a zatlačíme jí na záda, čímž ji přinutíme lehnout na 
(chladný) stůl prsy.   
Tento pohyb bude mít za následek to, že se jí zatlačí lano od noh do rozkroku a 
až už to víc nepůjde, tak se jí zdvihnout kotníky nad zem a bude si jejich váhou 
zařezávat lano mezi půlky .-)  
Teď už jen rychle přivázat ruce každou zvlášť k nohám stolu poblíž (či je svázat 
k sobě pod deskou stolu) a pokud má obojek, a spojili jste ruce pod deskou a 
zůstali delší konce, lze těmito konci provléknout očko na obojku a přitáhnout k 
desce stolu i hlavu.. takto spoutaná partnerka je spoutána lépe než v kládě a její 
rozpůlený zadek se nemůže vůbec bránit.. 



 Poloha č. 142 

 

 
 
 
Jedna z asymetrických poloh.. Postup je tento:  
Nejprve jí svážeme hrudník bez rukou provazovou podprsenkou  bez ramínek a 
zajistíme vzadu u lopatek.  
Dalším lanem omotáme několikrát dokola pas a konce protáhneme rozkrokem a 
zajistíme na druhé straně.   
Teď delším lanem spoutáme v kleče překřížené kotníky a delší konec 
protáhneme pod úvazem pasu a pokračujeme nahoru, kde jí zalomíme jednu 
ruku za krk, stáhneme dolů a přivážeme za zápěstí ke konci lana od nohou. 
Druhou ruku jí dle obrázku přivážeme k loktu první přivázané ruky.  
Další lano v půlce přidáme k podprsence mezi prsa, tím úvazy podprsenky 
rozdělíme, a každým lanem zvlášť omotáme pevně levé i pravé prso, až 
vzniknou balónky ideální na dráždění .-)  
… dráždíme partnerku a kontrolujeme promodralost prsou a zavčasu 
rozvážeme.. a když bude zlobit, dá se to opět omotat, s kolíčky na bradavky 
atd…. 



 Poloha č. 143 

 

 
 
 

Jednodušší poloha ideální k hrátkám se svým miláčkem..   
Výsledná poloha nic nekryje a nebrání vám se dotknout kterékoliv části těla, 
přesto se v ní nedá příliš pohybovat..  
Postup zvládne i začátečník: necháme partnerku sednout a dotknout se rukama 
palců u noh, poté dlouhým lanem spojíme ruce i nohy smyčkou a kolem všech 
končetin omotáváme dvojmo lano dokola v šíři min. 15cm, konce pak 
protáhneme mezi nohama a mezi rukama/nohama a zajistíme… 
 



 Poloha č. 144 

 

 
 
Velmi hezká poloha u sloupku, kdy partnerka musí stát na kolenou..  
Začneme ji svazovat provazové kalhotky.  
Nyní přesněji popíšu rozšířenou verzi podprsenky:  
Delší lano v půlce omotáme pod prsy kolem hrudníku, protáhneme vzniklou smyčkou a 
vracíme se zpět kolem hrudníku nad prsy zpět dozadu mezi lopatky, kde zajistíme uzlem. 
Konce by měli být pořád dlouhé alespoň 2m.. jednotlivě je vedeme vlevo a vpravo přes 
ramena dopředu k prsům, podvlékneme pod lanem nad prsy a vrátíme zpět mezi lopatky,  
spojíme a lana opět jednotlivě vpravo i vlevo vedeme dolů dopředu přes boky ke spoji 
kalhotek u pupíku, spojíme a už cca 50cm dlouhé konce vedeme nahoru, podvlékneme pod 
lanem hrudníku pod prsy, zajistíme uzlem a konečky stáhneme hrudníkový úvaz nad a pod 
prsy v místě mezi prsy k sobě a rozdělíme tak úvazy prsa.   
Teď už necháme partnerku kleknout a svážeme jí kotníky ke stehnům, konci omotáme úvazy 
obou nohou mezi lýtky a stehny a ještě jednou dokola přes lodičky.  
Takto  ji necháme doplazit se ke sloupku, či stolu, dáme jí ruce za záda, spoutáme zápěstí a 
lokty k sobě, k zápěstím přivážeme lano, které přivážeme nahoru ke sloupku či pomůžeme 
partnerce dostat se do polohy, kdy stojí na kolenou pod okrajem stolu zády k němu, ruce jí 
položíte na stůl a lanem je zajistíte k protějším nohám tak, aby polovisela za ruky přes hranu 
stolu a stála na kolenech. 
 



 Poloha č. 145 

 

 
 
 
Další z variací na hog-tie.. tato poloha je ideální na delší pobyt v bezmoci nebo 
na plazení se po bytě..  
Položíme ji na břicho na zem a spoutáme k sobě kotníky. Natáhneme jí ruce nad 
hlavu souběžně se zemí, volně jí omotáme úvaz kolem zápěstí a konci 
vymezíme vzdálenost mezi zápěstími tak na 5cm.  
Delším lanem omotáme dvoj až trojmo úvaz kolem hrudníku pod prsy pak totéž 
nad prsy a spojíme mezi lopatkami s volnými  konci asi 40cm…  
Zalomíme jí ruce za krk a konci od podprsenky jí přitáhneme úvaz od zápěstí co 
nejdále od krku směrem k lopatkám a zajistíme.  
Jako poslední věc jí spoutáme k sobě podpatky lodiček a nebo palce nohou a 
konce protáhneme pod zadním úvazem podprsenky a přitáhneme nohy co 
nejblíže k lopatkám a zajistíme.  
Nyní je už na vás, kam ji takto budete posílat pro aport pusou.. 
 



 Poloha č. 146 

 

 
 
 

Poloha na židli.  
Partnerku necháme obléci se (již s roubíkem, aby věděla co přijde..) a usednout 
na židli.  
Nejprve jí spoutáme ruce před tělem v zápěstí k sobě, aby neotravovala 
všetečnýma rukama.   
Připravíme si dvě delší lana, jedním omotáme hrudník pod prsy k opěradlu židle 
a druhým omotáme stehna k sedadlu židle..  
Kratším lanem spoutáme kotník levé nohy k levé přední noze židle, odtud k 
pravé noze židle a k ní připoutáme její pravou nohu za kotník.  
Jako poslední věc jí přivážeme k zápěstnímu úvazu asi 1m lana v půlce, za oba 
volné konce jí natáhneme ruce nad hlavu a zalomíme za krk, stáhneme co 
nejvíce dolů k opěradlu a přivážeme k úvazu kolem hrudníku. 
 



 Poloha č. 147 

 

 
 
Velmi hezky provedená poloha, která po provedení vypadá jako billboard pro vaše důtky a 
rákosku .-) 
Postupujeme takto: Delším lanem začneme provazové kalhotky –  přehneme lano v půlce a 
kolem pasu obtočíme, protáhneme koncem u pupíku a vedeme rozkrokem dozadu, půlkami 
nahoru k pasu, protáhneme pod smyčkou, zajistíme uzlem, pokračujeme nahoru doprava přes 
bok dopředu, na ramena, za krkem dopředu dolů a přes druhý bok ramene dále dolů na střed 
zad a připoutáme k uzlu kalhotek (na kostrči).  
Nyní jí spoutáme k sobě kotníky, kolenní úvaz vedeme střídavě pod a nad koleny a konce  
obtočíme úvaz mezi koleny. Teď svážeme za zády k sobě zápěstí a druhým lanem lokty. 
Delším lanem v půlce uděláme smyčku kolem lodiček – nártu, odtud vedeme nahoru ke 
kolennímu úvazu, obtočíme kolem něj a pokračujeme nahoru jednotlivě vlevo a vpravo, 
podtočíme pod lanem u ramene a vrátíme se opět ke kolenům, obtočíme a protáhneme mezi 
stehny a konce protáhneme rozkrokem podél provazových kalhotek a přidáme k uzlu na 
kostrči…  
Teď už zbývá jen roubík a zavěsit.. Delší lano uvážeme k loketnímu úvazu, překříženě dokola 
vedeme k zápěstnímu úvazu, zajistíme, a za konce vytáhneme předkloněnou partnerku nahoru 
až co půjde… a jde se vyplácet… .-)) 
 



 Poloha č. 148 

 

 
 
Jedna z nesouměrných poloh … tato je vhodná pro subinku co zlobí..  
Vyžaduje ovšem úchyt ve stropě, který ve většině bytů chybí.. pokud si tedy nemůžete do 
stropu navrtat očko, lze ruce místo ke stropu napnout přes hranu dveří či oken.. (a zlomyslně 
odhrnout záclonu .-). 
 Postup:  
Svázat ruce před tělem a za delší konec ji napnout ke stropu či dveřím/oknu tak, aby stála a 
nemohla pokrčit nohy.  
Dáme jí šátek přes pusu, a uvážeme provazové kalhotky (pokud má body, lze přidat i 
vibrátor..).  
Nyní jí jednu nohu skrčíme ke stehnu a za kotník k němu připoutáme, pomůžeme partnerce  
srovnat těžiště k rovnému stání a zlomyslně budeme pozorovat její potíže, prosby a strach že 
spadne.. 



 Poloha č. 149 

 

 
 
 
Využití konferenčního stolku či stolu..   
Nejprve partnerce zkřížíme ruce za zády a spoutáme zápěstí, pak přelepíme pusu 
náplastí a přehneme partnerku přes hranu stolku.  
Delším lanem provedeme úvaz okolo pasu a stolku, konce spojíme pod deskou.. 
Nyní  zkřížíme nohy a spoutáme kotníky, druhým lanem k němu přidáme i úvaz 
přes lodičky a konce přitáhneme ke stehnům a omotáme kolem stehen a 
zajistíme k bližším nohám stolku.   
Dlouhé lano, cca 8m, přivážeme v půlce ke kotníkům/lodičkám, vedeme k 
zápěstí, kde dvojité lano protáhneme vnitřkem zápěstí a rozdělíme na dva směry 
– k pravé a levé vzdálenější noze stolku, tam lana natáhneme, až se napne úvaz 
od stehen k bližším nohám stolku a zajistíme.  
A nyní dáme na stůl talíř, příbor, do hrnce dáme dva párky a….. .-)))))))) 
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Velmi netradiční využití křesla…   
Jak už obrázek napovídá, necháme partnerku kleknout si na zem vedle  
křesla, uchopíme dlouhé lano, spoutáme stahovací smyčkou  kotníky k sobě, 
poté začneme tvořit osmičky směrem: kotníky, pravý bok lýtka, bok stehna, 
pupík, levý bok pasu, záda, pravý bok pasu, pupík, levý bok stehna, lýtka a 
kotníky… takto opíšeme dvojmo asi tři osmičky a spojíme mezi pasem a 
nohama.   
Nyní  takto spoutanou partnerku přehneme hrudníkem na křeslo a vytáhneme jí 
nohy nahoru dle obrázku, aby měla kotníky nad opěradlem.  
Ke kotníkovému úvazu přivážeme v půlce asi 4m lano, to vedeme dvojmo dolů 
na úroveň noh, kde je spojíme uzlem a vedeme již jednotlivě k nohám křesla, 
tam je omotáme, spojíme a natáhneme k nim ruce a přivážeme zápěstí.  
Pro doplnění bych jen přidal vůči obrázku obojek a úvaz od něj k předním 
nohám křesla.  
Použití roubíku bych v této náročnější poloze spíše nedoporučoval, naopak se 
velmi hodí důtky .-) 
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Ač tato poloha vypadá zdánlivě jako hog-tie, není tomu tak.   
Před tím, než se pustím do samotného postupu bondage, vyzdvihnul bych dobře 
zvolenou barevnou kompozici polohy – černý gumový oblek a černé lodičky 
jsou vkusně doplněny bílým provazem a bíločerným roubíkem.  
Tato poloha nenamáhá tolik zápěstí jako hog-tie, a proto je vhodná jako náhrada 
při poškození zápěstí.  
Postup:  
Nejprve partnerce nasadíme roubík, položíme ji na zem na břicho, překřížíme jí 
kotníky a spoutáme.  
Jako druhý bod jí zalomíme ruce za záda, překřížíme a volně jí spoutáme 
zápěstí, konce by měli zůstat dlouhé cca 0,6m.  
Tyto konce vedeme stejnoměrně po obou stranách těla takto: - od prostředního 
úvazu jej protáhneme mezi zápěstí a záda, odtud k podpaží a přes rameno za krk, 
kde konce spojíme či přivážeme k roubíku (spojíme provazy tak, aby měla 
zápěstí co nejvýše směrem ke krku..).  
Na zalomené ruce aplikujeme loketní úvaz a konci přitáhneme zápěstí.  
Nyní vezmeme delší lano, dvojmo jej přivážeme ke zkříženým kotníkům, 
natáhneme je co nejblíže k zádům, konce obtočíme jednoduše kolem loketního  
úvazu, odtud přes bok ramena, prsa, druhý bok ramena opět k loketnímu úvazu, 
opět obtočíme a zpátky ke kotníkům, kde konce zajistíme uzlem. 
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Učebnice Bondage 
 
 

Pro základní a střední školy 
 

Schváleno ministerstvem bezmoci a zavěšených věcí 
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Cvičebnice uzlů pro 
Učebnici Bondage 

 

 
 

Základní typy uzlů:  

 

 
 
Jednoduchý uzel:  

 

 
Obyčejný uzel:  

 

 
Dvojitý obyčejný uzel:  

 

 
Převrácený dvojitý obyčejný uzel:  

 

 
Seřiditelný dvojitý obyčejný uzel:  

 

 
Poddůstojnický uzel:  

 

 
Uzel humří bóje:  
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Upínací uzel:  

 

 
Liščí smyčka:  

 

 
Pevné ouško:  

 

 
Dvojče:  

 

 

 

 
Lodní uzel:  
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Dvojitý lodní uzel:  

 

 
Uchycovací uzel:  

 

 
Dvojitý uchycovací uzel:  

 

 
Svírací uzel:  

 

 
Mlynářský uzel:  

 

 
Vědrový uzel:  

 

 

Spojovací typy uzlů:  
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Plachetní uzel:  

 

 
 
Dvojitý plachetní uzel:  

 

 
 
Ambulanční (plochý) uzel:  

 

 
 
Rybářský uzel:  

 

 
 
Hadí spojka:  

 

 
 
Očková spojka:  



 Poloha č. 157 

 

 
 
Tkalcovský uzel:  

 

 
 
Vlámský uzel:  

 

 
 
Albrightův uzel:  

 

 
 
Ovčí uzel:  

 

 
 
Dvojitý ovčí uzel:  

 

 
 
Převrácený ovčí uzel:  
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Smyčky:  

 

 
 
Námořnická smyčka:  

 

 
 
Obrácená námořnická smyčka:  

 

 
 
Dvojitá námořnická smyčka:  

 

 
 
Dvojitá obrácená námořnická smyčka:  

 



 Poloha č. 159 

 
 
Vodácká smyčka:  

 

 

 
 
Dvojitá osmička:  

 

 
 
Francouzská smyčka:  

 

 
 
Tětiva luku:  
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Postrojová smyčka:  

 

 
 
Dvojitá protahovací smyčka:  

 

 
 
Čínská koruna:  

 

 
 
Motýlí smyčka:  

 

 
 
Kravská smyčka:  
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Dvojitá kravská smyčka:  

 

 
 
Dělostřelecká smyčka:  

 

 
 
Rychleodepínací smyčka:  

 

 
 
Vlajková smyčka:  

 

 
 
Lampová smyčka:  
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Jednoduchá smyčka:  

 

 

 
 
Jednoduchá smyčka se zámkem:  

 

 
 
Lasová smyčka:  

 

 
 
Tesařská smyčka:  
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Škrtící oko:  

 

 
 
Popravčí smyčka:  

 

 
 
Katova šibeniční smyčka:  

 

 
 
Obrácená osmičková smyčka:  
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Dračí smyčka:  

 

 
 
Dračí smyčka se zámkem:  

 

 
 
Dvojitá dračí smyčka:  
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Kotevní smyčka:  

 

Pouta:  

 

 
 
Pouta1:  

 

 
 
Pouta2:  
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včelka:  

 

Koncové uzlíky:  

 

 
 
Jednoduchý uzel:  

 

 
 
Dvojitý uzel:  

 

 
 
Vícenásobný uzel:  

 

 
 
Osmička:  
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Opičí pěst:  

 

 
 
Šátkový uzel:  

 

Pletené:  

 
 
Pletení ze tří:  
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Pletená zkratka:  
Provaz se složí podle kresby do podlouhlého závitu a pak podložíme čárkovaný pramen pod černý a nad tečkovaný. Pleteme "z tří" až do konce. Je to 
běžná ozdoba přívěsných šňůrek řemínkůči bičů. Při pletení volný konec vytahujeme.  

 

 
 
Pletení ze čtyř:  
Pletení se stane mechanickou prací, jakmile pochopíme počáteční náběh. Ruce pak překládají prameny samy, kontrolujeme jen pravidelnost tvaru. 
Pletence "ze čtyř" začneme tím, že zkřížíme oba vnitřní prameny (tečkované), pak vezmeme do prstů prameny vnější, zase je zkřížíme, vnější ohneme 
dovnitř a tak můžeme pokračovat do nekonečna.  

 

 
 
Pletení z šesti dokola:  
Postupujeme takto: 
1. šest pramenů seřadíme do tří dvojic 
2. podle směru šipek přeložíme černé prameny přes bílé 
3. vznikly nové dvojice "čemý - bílý", jak proti sobě běží z předešlých dvojic 
4. podle směru šipek přeložíme bílé prameny přes černé, takže zase běží dílo do dalších dvojic, ze kterých budeme překládat černé přes bílé. 
Hotový pletenec je tím vzhlednější, čím je pravidelnější a těsnější, čím pečlivěji je utahován. Začneme pozorně, přesně rozlišujeme "dvojice", ale pak 
se ruce rozběhnou mechanicky. Zkuste z většího sudého počtu pramenů. Podobně se oplétají plochými tenkými řemínky držadla a násadky, bičíky i 
ozdobné kazety. Řemínky můžeme na hranách ztenčit.  
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Pletení z osmi v ploše:  
Prameny upevníme těsně vedle sebe na prkénku a přitlučeme nebo je mezi dvě prkénka sevřeme (sešroubujeme), stiskneme je ke svěráku, navlhčíme 
na tvrdý drát a pak zavěsíme. Když pleteme opasky, zachytíme řemínky zakončené očkem do otvorů ve sponě, nebo je přímo z kůže nařežeme, 
nerozdělané. Prameny si pro přehled očíslujeme. Pak začneme plést: 
1. Zkřížíme 2 nad 1-4 nad 4-6 nad 5-8 nad 7. 
2. Potom zkřížíme zleva doprava: 
1 nad 4-3 nad 6-5 nad 8 atd. 
Prsty se za chvilku zaběhnou, jde to samo. Potřěbujeme-li opasek nebo pletenou stuhu, opatříme sponu dvakrát osmi otvory a vždy do protilehlých 
zachytíme přesně odměřenou délku. Můžeme pracovat z různobarevných pramenů.  

 

 
 
Pletený řetězec ze čtyř:  
Postup práce: 
1. svažte čtyři prameny a potom z nich složte suk 
2. podle obrázku ohněte oba černé prameny proti sobě, levý čárkovaný veďte křížem přes levý černý a pod pravý čerý a pravý čárkovaný po směru 
šipky přes pravý černý a pod levý černý. 
3. potom utáhněte první suk a nad něj další.. vznikne první článek řetězce. Na kresbě jsou prameny vedeny pro lepší názornost dvojitě a vidíme na ní 
několik hotových článků. Poslední je odkloněn do svislé roviny, aby byl jasný pohled na způsob utahování suků.  

 

 
 
Čtyřhranný pletenec z osmi:  
Bude se vám líbit, až se povede, je snadný. Postup pletení: 
1. Osm pramenů (řemínků, provázků, strun) sevřeme mezi dvě prkénka nebo do svěráku a seřadíme si je do dvou čtveřic. 
2. Vnější pravé čtveřice veďte pod všechny prameny, oddělte jimi vnější pramen z levé čtveřice (černý) a veďte tento pramen vrchem až k pravé 
čtveřici. 
Stav práce je nyní tento: 
V pravé ruce držíte čtyři prameny, z nichž jeden byl přiveden zleva, v levé ruce máte také čtyři prameny, ale jeden z nich je od ostaních oddělen. 
3. Levý vnější oddělený pramen veďte podobným způsobem pod všechny, oddělte jím vnější pravý, a veďte jej vrchem až k levé čtveřici. 
4. Zase uchopte oddělený pramen, jeďte jím pod všechny tak, abyste oddělili pramen na opačné straně, a zaveďte jej ke čtveřici. 
Jakmile pochopíte systém pletení, zasunujte ohýbané konce co nejtěsněji do hotové práce, aby pletenec byl dosti hustý a pružný. Praktické použití je 
rozsáhlé, někdy se tak pletou kožené provazy pro speciální služby i z větštího počtu pramenů. Pro svůj útulný a hezký domov si nakreslete a potom 
vyrobte z papírového nebo konopného provazu lustrové závěsy (káblíky se protáhnou vnitřkem). Zhotovíte držadlo bičíku, různé přívěsky. Pletete-li z 
pramenů, které se pravidelně do ztracena ztenčují, vznikne další vkusný tvar. Prameny mohou být po dvojicích barevné.  
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Spletené oko:  
Naměříme, jak má být velké, a podle toho rozpleteme provaz. Spleť musí být tím delší, čím větší bude tah. Když rozpleteme lano, které se má připojit 
k pevné části, postupujeme takto: 
1. horní pramen, tečkovaný, protáhneme pod horní závit pevné části zdvižený bodcem. 2. prostřední pramen, čárkovaný, protáhneme pod další závit. 
3. nejnižší pramen protáhneme pod nejnižší závit. 4. začneme splétat: černý pramen protáhneme nad nejbližší závit pevné části lana, tečkovaný potom 
pod další, čárkovaný nad další, pod další, nad další...až do konce. 5. právě tak zapleteme pramen druhý a třetí. 6. konce vpletených pramenů 
stejnoměrně utáhneme a zbytky odřízneme.  

 

Okrasné vzory:  
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Keltské uzly:  
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