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Léto se blíží a my chceme trávit co nejvíce času venku. Mnoho sportovních nadšenců sedá na 
kola, nasazuje běhací boty nebo kolečkové brusle a berou útokem městské parky, lesoparky 
a cyklostezky. A není se co divit. Pobyt venku uprostřed bohaté zeleně, ve stínu stromů, na 
čerstvém vzduchu je osvěžující, nabíjí energii, zklidňuje podrážděné nervy, čistí hlavu, uvolňuje 
nahromaděný stres. Zelená barva navíc působí příznivě na oči po celém dni před monitorem. 
Ve spojení s pohybem je čas strávený venku opravdovým balzámem pro tělo i duši. 



V každé z následujících pozic 
vydržte 3–5 dechů.
Hora – postavte se na kraj podložky do stoje 
vzpřímeného. (1)
Strom – položte levé chodidlo na stehno či 
lýtko, dlaně nechte spojené před hrudníkem 
v namaste. (2)
Bojovník III – protáhněte levou nohu dozadu do 
pozice, které jsme v tělocviku říkali holubička. (3)
Kočka – položte levou špičku na zem a pak přejděte 
na zem na všechny čtyři a udělejte si několik 
kočičích hřbetů. (4, 5)
Kobylka – položte se na zem na břicho, dejte 
paže podél těla nebo je spojte za zády a zvedněte 
hrudník a nohy do kobylky. (6)
Pes s hlavou dolů – položte dlaně na zem 
a zvedněte se přes kolena do psa s hlavou dolů. (7)
Hluboký předklon – přejděte nohama k dlaním do 
předklonu, kolena nechte lehce pokrčená. (8)
Orel – pomalu se zvedněte nahoru, pokrčte kolena, 
omotejte levou nohu kolem pravé do orla, můžete 
zamotat i ruce nebo držet dlaně spojené před 
hrudníkem. (9)

URBAN JUNGLE JÓGA
Pokud běhání nebo jízda na kole nejsou vaše 
parketa, ale i tak chcete užívat venkovní 
atmosféru, nečekejte až na víkendový výlet do 
přírody. Najděte si příjemný zelený kout někde 
v okolí – nedaleký park, vnitřní dvůr činžáku, 
svou terasu nebo předzahrádku – a vezměte 
podložku ven! Jógová praxe venku je jiná než 
ve studiu nebo obýváku. Ze začátku se možná 
nebudete cítit pohodlně, protože budete ostat-
ním na očích. V tu chvíli přiveďte pozornost ke 
svému dechu a uvědomte si, že v tom nejste sami 
– když zvládne venku před ostatními běžecké 
začátky například netrénovaná osoba, zvlád-
nete jógu taky. Berte to jako lekci v posouvání 
svých hranic, odbourávání strachů a stereotypů. 
A místo obav si užívejte svěží vzduch, zelenou 
barvu rostlin, nekonečné modré nebe a soulad 
těla s dechem. 

TIP: Preferujte stinné místo, 
abyste se vyvarovali úžehu!

Následující sestava je z jógových pozic 
inspirovaných přírodou. Ale samozřejmě ji 
můžete doplnit i o pozdravy slunci, bojovníky 
a všechny další oblíbené pozice. V tomto 
tématu není důležitá konkrétní sestava, ale 
snaha jít cvičit ven. Užijte si to.
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Hora – uvolněte nohy i paže a vraťte se zpět do pozice 
hory. (10)  Projděte sestavu na levou stranu. 
Motýlek – přejděte na zem do sedu, spojte chodidla 
k sobě, narovnejte páteř, kolena nechte volně otvírat 
dolů. (11)
Holub – přejděte na všechny čtyři, pravé koleno polož-
te k pravé dlani, levou nohu natáhněte na zem a klesně-
te dolů do pozice holuba. Vydržte v něm o trochu déle 
než v ostatních pozicích a pak vystřídejte strany. (12)
Ryba – položte se na záda, zasuňte dlaně pod hýždě, 
lokty držte u těla, otevřete hrudník a opřete hlavu 
o temeno hlavy. Opatrně uvolněte hlavu a na chvilku 
zůstaňte ležet na zádech v relaxaci. (13)
Meditace – přejděte do sedu zkříženého, držte vzpříme-
nou páteř, ale uvolněná ramena. Zavřete oči a na chvilku 
zůstaňte sedět v klidném rozjímání. Soustřeďte pozornost 
na svůj klidný dech a užívejte si přítomný okamžik. (14)
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