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O NÁS 

 

Flexity Joga Lifestyle Eshop je miesto pre skutočných 

milovníkov pohybu, najmä jogy, pilates, pole dance, fitness, 

jumping, aerial, acrojogy, meditácie a podobne.  

Prinášame na trh materiály a produkty, ktoré milujú nielen 

vaše telo ale aj prírodu. Produkty sú vyrábané 

z ekologických materiálov čím prispievajú k znižovaniu znečistenia našej spoločnej 

planéty.  

Okrem podložiek na jogu, protišmykových ponožiek na jogu a oblečenia u nás nájdete 

mnoho pomôcok, darčekov a doplnkov, ktoré posunú vaše cvičenie na vyššiu úroveň. 

Radi pomáhame joga štúdiám a inštruktorom rásť. Vieme zabezpečiť potrebné 

vybavenie, materiály a pomôcky od všetkých dodávateľov, s ktorými spolupracujeme za 

výhodnejšie ceny.  

Pre organizátorov podujatí ponúkame unikátnu službu – požičovňu podložiek spolu 

s logistikou. Na výber máme kvalitné podložky značky Manduka, ktoré si cvičiaci rýchlo 

obľúbia. 

Osobný odber je možný v predajni v Bratislave na adrese Polianky 5 (Dúbravka) 

KONTAKT SK a CZ: 

www.flexity.sk 

www.flexitylife.cz 

info@flexity.sk  

info@flexitylife.cz 

 

 

  

VAŠE LOGO 
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NAŠE PROJEKTY 

Jogahunter – lovíme jogové zážitky 

Jedinečný portál svojho druhu na Slovensku, ktorý slúži celej jogovej komunite. 

Dozviete sa tu rýchlo a prehľadne, kde sa nachádzajú štúdiá v blízkosti, najbližšie akcie, 

retreaty, workshopy. Môžete sa dozvedieť viac o živote joga inštruktorov a spojiť sa 

s nimi. Prostredníctvom blogu pravidelne prinášame hodnotné informácie zo sveta jogy 

pre začiatočníkov aj pokročilých. Sme otvorení každej spolupráci, stačí nám napísať ☺ 

 

KONTAKT: 

 www.jogahunter.sk 

info@jogahunter.sk 
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Podložkynajogu – všetko o podložkách na jogu 

S edukáciou to myslíme vážne, preto sme pripravili samostatný projekt venovaný 

iba podložkám na jogu, ich vlastnostiam, spôsobe výroby a histórii. Pravidelne budeme 

pridávať zaujímavosti ohľadom podložiek od svetových výrobcov. Ak máte nejaké tipy, 

dajte nám vedieť, radi sa na to pozrieme a možno sa čoskoro objavia aj na Slovensku ☺ 

 

KONTAKT: 

 www.podlozkynajogu.sk 

 www.podlozkynajogu.cz 

  

http://www.podlozkynajogu.sk/
http://www.podlozkynajogu.cz/


 
 

 
 

ÚVOD 

 

Na cvičenie jogy naozaj netreba veľa. Vlastne netreba ani podložku, ak by sme mali 

byť úplne úprimný ☺ Z pohľadu histórie sú podložky na jogu celkom moderným 

prostriedkom. Na rozdiel od iných pohybových aktivít je pre jogu najtypickejšia práve 

podložka, ktorá tak často prezradí človeka idúceho po ulici na svoju hodinu. Práve vďaka 

vývoju a technológii sa dnes z obyčajnej „podložky“ stáva „jogamatka“, čiže niečo čo nám 

pomáha práve pri praxi jogy. Rovnako ako sa vyvíja joga sa časom zlepšujú aj samotné 

podložky. Jogamatka je tiež taký neologizmus, ale podľa nás lepšie vystihuje jej funkciu. 

Je určená hlavne na jogu a je tomu aj prispôsobená.  

Prečo to riešime? Dnes hovoríme o podložkách, jogamatkách, či karimatkách. Na 

prvý pohľad žiaden rozdiel ☺ Na druhý pohľad, keď si kúpim ničečo čo má slúžiť len ako 

vrstva pod spacák, nemôžem očakávať, že ma podrží aj v každej asane na hodine jogy. 

Líšia sa najmä vlastnosťami. Na tie sa chceme zamerať v tomto ebooku.  

Mnohí z nás určite zažili, že sa bežná lacná karimatka začala po pár hodinách droliť, 

neustále sa stáčali okraje a bojovali ste so šmýkaním v psovi tvárou dole. Jednoducho nie 

všetky podložky sú stavané na náročnejšie cvičenia, mnoho potu a krkolomné pozície na 

rôznych povrchoch. Nechajte v kľude bežnú karimatku na pláž či kempovanie 

a poobzerajte sa po skutočnej podložke určenej na jogu.  

Dnes je už výber podložiek taký obrovský, že aj my musíme stále čítať a sledovať 

na čo sa ktoré používajú. Naštastie máme vodítka pomocou ktorých sa ľahko rozhodnete, 

aj keď ste typicky nerozhodná osoba ☺ 

O výbere podložiek na jogu už existuje mnoho článkov. Pokúsime sa vám dať čo 

najviac dobrých informácií, aby ste svoj výber trafili na prvý pokus. Chceme vám ukázať 

všetky uhly pohľadu, ktoré pomôžu pri výbere. Podložka je v podstate aj vaše spojenie s 

jogovou praxou, stojí za to investovať trochu času do toho čo nám môže kvalitná 

podložka na konci dňa priniesť. 

Či už si jogínsky guru alebo ťa kamoška v práci ukecala na prvú jogu, budeš vžy 

potrebovať jedného parťáka, ktorý ťa podrží, obmäkčí a zapotí sa s tebou. 

Výber podložky na cvičenie jogy či iných pohybových aktivít je skutočne vecou 

osobného vkusu. Kým pred niekoľkými rokmi bol trh s jogamatkami pomerne 

obmedzený, dnes si už dokáže vybrať každý svoju podložku podľa individuálnych potrieb. 



 
 

 
 

Dnes už existuje také množstvo typov jogy, že výrobcovia sa začali špecializovať pri 

výrobe na rôzne podmienky v ktorých sa cvičí a tomu prispôsobili vlastnosti podložiek. 

Jogamatky existujú v množstve tvarov a môžu byť vyrobené z rôznych materiálov. 

Ak vás zaujímajú do hĺbky všetky silné a slabé stránky,  

TIP: PREČÍTAJTE SI VIAC O MATERIÁLOCH PODLOŽIEK  

Pri správnom výbere je treba vziať do úvahy viacero faktorov. Všetky z nich sme 

zoradili v poradí ako odporúčame pristupovať k výberu podložky. 

Nemusíte si čítať všetky body, stačí, keď si zoradíte podľa tém svoje priority 

a potom sa pozriete na ne detailnejšie ☺ Keď viete čo očakávate, ľahšie to nájdete. Ak 

by ste sa ani pomocou tohto manuálu nevedeli zorientovať, vždy nám môžete napísať do 

do Flexity a mi radi ochotne poradíme každému. 

 

Namasteee 

Vaše Flexity 

 

 

http://www.podlozkynajogu.sk/
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1.TYP POSTAVY 
 

Výber jogamatky záleží do istej miery od typu postavy, pretože ovplyvňuje 

samotné cvičenie. Pre štíhlejšie postavy bude vhodnejšia mäkkšia podložka, keďže 

nemáte dostatok „prirodzenej mäkkosti“ :) Ak už cvičíte dlhšie a telo je zvyknuté, budete 

vedieť presne aká hrúbka Vám bude vyhovovať. 

Silnejším postavám môže stačiť tenšia hrúbka podložky medzi 4 a 3 mm. 

Štandardom v joga štúdiách sú podložky od 4 mm hrúbky. Bez ohľadu na postavu, zvážte 

čo znesú vaše kĺby. Ak cítite prílišné nepohodlie a „otlačené“ kĺby počas cvičenia, zožeňte 

si radšej hrubšiu podložku a po čase skúste prejsť na tenšiu. Pozor, hrúbka podložky nie 

je všetko! Riešte najmä konzistenciu – môžete mať totiž 10mm hrubú podložku a při 

prenesení váhy skončíte pocitom na podlahe pretože je z poddajnej peny (napr. TPE). 

Poobzerajte sa preto po „hutných“ podložkách kde tie mm skutočne splnia funkciu. 

Nakoniec zohľadnite vašu výšku. Štandardné jogamatky sa vyrábajú na výšku cca 

180 cm, takže ak ste skôr „basketbalový“ typ, poobzerajte sa po „long“ verziách ako 

napríklad Manduka Black Mat PRO long. Niektoré značky vyrábajú vlastné veľkosti 

v rozmedzí 180 – 190 cm. Môžete vyskúšať aj túto voľbu. 

 

 

 

 

 

  

http://www.flexity.sk/
http://www.flexitylife.cz/
http://www.jogahunter.sk/
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2. TYP JOGY 

 
Súčasne s typom postavy plánujte výber podložky podľa druhu jogy, na ktorú 

chodievate pravidelne. Vo väčšine joga centier na Slovensku nájdete „erárne“ jogamatky. 
Odporúčame vyskúšať si viac druhov, ak sú k dispozícii a porovnať si kvalitu cvičenia. Ak 
máte možnosť, vyskúšajte si rôzne druhy jogy, aby ste vedeli ako sa telo správa na 
podložke. 
 
Pri dynamickejších cvičeniach (Ashtanga, Flow Yoga) potrebujete najmä protišmykovú 

podložku, ktorá zastabilizuje váš pohyb. Pri statickejších cvičeniach (Jin Joga, jogová 

terapia, ) naopak povrch nie je až tak dôležitý, skôr oceníte mäkkosť a komfort. Môžete 

sa rozhodnúť pre hrúbku 5-6 mm a kľudne aj materiály ako TPE či PVC (dnes už existuje 

ekologická varianta).  

Pri horúcich typoch jogy je podložka vystavená oveľa väčšej vlhkosti ako obyčajne, 

preto odporúčame vybrať si podložku vhodnú presne na tieto typy cvičenia. Napríklad 

jutové, semiš (suede) alebo s povrchom uteráku microfiber alebo prírodné z kaučuku. 

Najznámejšími podložkami kombinujúcimi uterák a podložku sú dizajnové Yoga Design 

Lab z Bali. Síce je cena vyššia, avšak kupujete si okrem dizajnu aj ekologickú a krásnu 

variantu podložky, ktorá dlho vydrží.  

Ak ani to nestačí, pomôcť môže vlastný uterák na podložku, ktorý väčšinu potu 

absorbuje a môže sa dať ľahko vyprať po cvičení. Dôležitou vlastnosťou je schopnosť 

podložky zastaviť pot, čiže má tzv. uzatvorenú bunečnú štruktúru, vďaka čomu predĺžite 

aj životnosť podložky a ľahko sa udržiava.  

Nakoniec existujú špeciálne typy podložiek ako napríklad z ovčej vlny, ktorá sa 

dobre hodí na kundalíni jogu a spev mantier a zároveň ochráni pred chladom od podlahy.  

 

  

http://www.flexity.sk/
http://www.flexitylife.cz/
https://www.flexity.sk/znacka/yoga-design-lab-joga-podlozky-uteraky-kolesa-yoga/
https://www.flexity.sk/znacka/yoga-design-lab-joga-podlozky-uteraky-kolesa-yoga/
https://www.flexity.sk/uteraky-na-jogu-manduka-bodhi/
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3. MIESTO NA CVIČENIE 
 

Pri výbere podložky by ste mali zohľadniť aj to, kde budete najčastejšie cvičiť. Pre 

cvičenie jogy v domácom prostredí nemusíte riešiť hmotnosť, kľudne si doprajte 

poriadne vystuženú podložku (6mm).  

Kilo či dve navyše naopak pocítite, ak budete svoju jogamatku veľmi často 

prenášať. Do úvahy môžete zobrať ešte aj váhu samotnej tašky na jogu, ktorej hmotnosť 

opäť závisí od hmotnosti jogamatky. Ťažšie jogamatky si vyžadujú pevnejší materiál 

a tým pádom aj väčšiu vlastnú hmotnosť.  

Milovníci cestovania po svete, ktorí si radi zacvičia jogu pri východe slnka na pláži 

určite ocenia ultraľahké varianty podložiek, ktoré navyše nepridajú na hmotnosti kufra 

a môžu ušetriť miesto v batožine na extra pár šiat či topánok ☺ Dnes ich ponúkajú takmer 

všetci výrobci, sú uvedené ako „Travel“, „Superlite“ a hrúbkou sa pohybujú medzi 1 a 1,5 

mm. 

TIP1: Za úvahu stojí aj kúpa druhej cestovateľskej jogamatky, ak jednu máte do štúdia. 

TIP2: ak chodievate pravidelne cvičiť von, zaobstarajte si kľudne jednu lacnejšiu 

podložku, ktorá vám nebude ľúto, keď bude z jednej strany celá hnedo-zelená. Nejde to 

už vyprať ani vyčistiť časom. Ideálne aj na acro-yogu (overené) 

10 joga cvikov pre začiatočníkov, ktoré budete cvičiť v každom joga štúdiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Mana Stay 

http://www.flexity.sk/
http://www.flexitylife.cz/
https://www.flexity.sk/tasky-vaky-popruhy-na-jogu/
https://www.flexity.sk/cestovne-podlozky-na-jogu-skladatelne-fitness-cvicenie/
https://www.flexity.sk/tipy-joga-clanky-rady-navody-videa/10-joga-cvikov-pre-zaciatocnikov-ktore-budete-cvicit-v-kazdom-joga-studiu/
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4. VÝBER MATERIÁLU 

 
Milujete svoje zdravie aj našu matku Zem? Vyhnite sa podložkám vyrobeným 

z klasického PVC, ktorý sa ešte stále používa najmä pri lacnejších variantách jogamatiek 

(ehm karimatiek). Tieto podložky majú zlú reputáciu aj v joga centrách. Existujú štúdie aj 

o tom, že by mohli byť karcinogénne. Sú ťažko recyklovateľné a jediná možnosť je vyhodiť 

ich = pribúdanie zbytočného odpadu.  

Lídrom na trhu v ekologickej filozofii je spoločnosť Manduka, ktorá tento problém 

berie veľmi vážne a odráža sa to v samotných produktoch, ktorých základnou vlastnosťou 

je recyklovateľnosť. Alternatívou ku klasickému PVC sú recyklované PVC materiály, ktoré 

sú šetrnejšie aj k prírode. 

Na trhu dnes nájdeme najčastejšie tieto materiály a kombinácie: 

• PVC / eko PVC 
• Prírodný kaučuk / + Polyuretánový povrch (PU) 
• Jutové  
• Bavlenené / Koberec 
• Suede / microfiber povrch v kombinácii s prírodným kaučukom 
• Korkové alebo v kombinácii s prírodným kaučukom 
• TPE pena 
• NBR pena 
• EVA pena 
 
 
  

http://www.flexity.sk/
http://www.flexitylife.cz/
https://www.envipak.sk/clanok/Zaciatok-konca-PVC-
https://www.manduka.com/eu/made-for-good
http://podlozkynajogu.sk/typy-podloziek/recyklovane-eco-pvc-podlozky/
http://podlozkynajogu.sk/typy-podloziek/crossfit/
http://podlozkynajogu.sk/typy-podloziek/podlozky-z-bavlny/
https://www.flexity.sk/vyhladavanie/?string=yoga+design+lab
http://podlozkynajogu.sk/typy-podloziek/korkove-podlozky-karimatky-na-jogu/
http://podlozkynajogu.sk/typy-podloziek/tpe-podlozky/
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5. PRÍRODNÉ 

 
V poslednej dobe mnoho jogínov a jogínok uprednostňuje podložky vyrobené 

z prírodného kaučuku. Hlavným rozdielom medzi nimi a „umelými typmi podložiek“ je, 

že tie umelé vám zabezpečia o niečo lepšiu stabilitu na podlahe a životnosť (sú ideálne 

pre dynamické typy cvičení ako Ashtanga či Power Joga), avšak voči prírodným 

podložkám nedokážu tak absorbovať pot. Na druhú stranu podložky vyrobené z 

prírodných materiálov rýchlejšie podliehajú rozkladu, čo je dané prirodzenou vlastnosťou 

materiálu. Kompromisom je voľba prírodného kaučuku a PU povrchu (existujú neškodné 

možnosti) 

 

Podložku budete mať často nalepenú na tvári, takže nie je na škodu mať pod sebou 

niečo nezávadné :). Dokonca aj pri tejto výrobe dbá Manduka či Prana na to, aby chránili 

svetové prírodné dedičstvo a žiadna z podložiek nie je vyrobená z gumy z Amazonského 

pralesa. Tieto podložky sú vhodné pri Vinyasa, Jivamukti ako aj Ashtanga joge. Mierny 

kaučukový zápach je prirodzený, preto ak vám prekáža, porozhliadnite sa po podložke 

z juty či bavlny. Práve kvalitnejšie podložky spoznáte podla toho, že oveľa menej cítite 

zápach materiálu. 
   

http://www.flexity.sk/
http://www.flexitylife.cz/
http://podlozkynajogu.sk/typy-podloziek/prirodny-kaucuk-podlozky-karimatky-na-jogu/
https://www.flexity.sk/znacka/manduka/
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6. TEXTÚRA POVRCHU 
 

Z hľadiska osobného komfortu ako aj priľnavosti môže záležať aj na type povrchu 

podložky. V zásade môžu byť dva druhy – drsnejšia alebo hladšia štruktúra. Počas 

náročných pozícií oceníte drsnejšiu štruktúru podložky, zatiaľ čo počas pomalších 

sekvencií a pohybov si vystačíte s hladkou štruktúrou. Pri hladkej štruktúre počítajte aj 

s tým, že sa môže viditeľnejšie zošúchať.  

Hladšie jogamatky bývajú vyrobené najmä z PVC, viete však nájsť aj ich ekologické 

varianty. V zásade sa nemusíte obávať príliš veľkého rozdielu pri cvičení pretože aj tie 

hladšie povrchy dokážete zabehnúť a vôbec sa vám nebudú šmýkať.  

Lídrom na trhu je značka Liforme, ktorej podložky majú výhradne hladký povrch a 

pritom máte pocit, že ruky sú na nej ako prilepené či ich máte suché alebo mokré. Sú 

overené mnohými jogínmi po celom svete. Liforme využíva kombináciu prírodného 

kaučuku a PU. Ak hľadáte lacnejšiu alternatívu odporúčame sériu Phoenix od Bodhi. 

Drahšie alternatívy ponúka Alo Yoga či nová Yoga Design Lab Infinity. Ďalej na trhu 

nájdete podložky značiek Gaiam, Lululemon, Jade a iné, ktoré ponúkajú obe kombinácie 

povrchov. 

 

  

http://www.flexity.sk/
http://www.flexitylife.cz/
https://www.flexity.sk/vyhladavanie/?string=liforme
http://redirect.viglink.com/?key=adf158bfc7ba2734ac24bf75725962cf&u=http%3A%2F%2Faloyoga.com
https://www.flexity.sk/klasicke-podlozky-na-jogu-a-pilates-cvicenie/flexity-yoga-mat-joga-podlozka-kvet-zivota-4-5-mm--seda/
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7. ŠÍRKA PODLOŽKY 
 

Štandardne majú podložky šírku okolo 60 cm, čo je priestor, kedy v ľahu v šavasane 

môžete mať ruky len mierne od tela. Dnes začínajú byť populárne podložky s väčšou 

šírkou, ktoré umožňujú ostať pri väčšine cvičení v spojení s podložkou a vytvoria vám 

pocit väčšieho vlastného priestoru.  

Na trhu dnes nájdeme aj podložky šírky 68 cm. Treba však vždy zobrať do úvahy 

to, že budú pri zrolovaní „vyššie“ a tým pádom budete potrebovať aj viac miesta v taške 

alebo si kúpiť nastaviteľné popruhy. Hľadajte potom tašky s označením „70“, kde sa 

zmestia podložky do šírky 70 cm. Pre špeciálne potreby existujú aj 80 a širšie podložky. 

Počítajte aj s tým, že keď bude podložka širšia zvýši sa aj jej hmotnosť. Zväčša sa širšie 

podložky vyrábajú vo verzii hrúbky 5mm. 

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ TAŠKU NA PODLOŽKU NA JOGU 

 

  

http://www.flexity.sk/
http://www.flexitylife.cz/
https://www.flexity.sk/tipy-joga-clanky-rady-navody-videa/ako-si-spravne-vybrat-tasku-na-podlozku-na-jogu/
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8. HYPOALERGENNÉ PODLOŽKY 
 

Pre alergikov sú na trhu aj špeciálne podložky, vyrobené z hypoalergenného 

materiálu. Opýtajte sa vždy dodávateľa / predajcu. Zamerajte sa na obsah látok a farbív 

použitých pri výrobe. Vyhýbajte sa najmä AZO farbivám a lacným príliš prefarbeným 

vzorom. Čím lacnejšia bude cena podložky tým sa muselo viac šetriť pri výrobe. 

Jednoduchou voľbou môžu byť aj podložky z bavlny, ktoré nájdete aj jednofarebné 

alebo čisto biele. 

 

 

 

  

http://www.flexity.sk/
http://www.flexitylife.cz/
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9. VZOR PODLOŽKY 
 

Existujú v podstate len dva typy podložiek podľa vzoru. Jeden typ má na povrchu 
iba jednu farbu / odtieň a žiadne iné rušivé elementy. Najčastejšie to oceňujú ľudia, ktorý 
chcú byť ponorený do svojho cvičenia, sústrediť myseľ na jeden bod a nechcú byť 
rozptyľovaní rôznymi tvarmi či vzormi na podložke.  

 
Druhý typ ľudí práve uprednostňuje určitý obrazec, mandalu, yantru či 

geometrické tvary, ktoré pomáhajú lepšie sa dostať do pozícií a podložka stimuluje 
mozog vizuálne. Niektoré vzory ako mandaly pôsobia aj priamo na psychiku človeka a 
vďaka tomu sa lepšie uvoľní a cíti pri svojom cvičení. Nedá sa povedať, čo je lepšie, je to 
čisto na osobných preferenciách a netreba si s tým veľmi lámať hlavu.  

Stačí počúvať svoju intuíciu a vybrať si vzor, ktorý vás najviac priťahuje, ten bude 
zrejme pre vás aj prospešný. Krásny dizajn nájdete väčšinou na podložkách zo 
semišového (suede) povrchu, treba si len dávať pozor, aby boli používané čisté farby – 
ideálne na vodnej báze ako má Yoga Design Lab 

 
Osobné skúsenosti s podložkou na jogu Yoga Design Lab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Flexity Mat – kvet života jako rozfúknutá mandala  

http://www.flexity.sk/
http://www.flexitylife.cz/
http://podlozkynajogu.sk/testovali-sme-podlozky-na-jogu-yoga-design-lab/
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10. DOPLNKY K PODLOŽKÁM 
 

Ak budete svoju jogamatku často nosiť so sebou oplatí sa investovať aj do obalu, 
ktorý slúži nielen na jednoduchší prenos, no zároveň samotnú jogamatku chráni voči 
zlému počasiu.  

 
Na výber sú jednoduchšie otvorené držiaky na podložky alebo uzatvorené obaly. 

Pri celých obaloch opäť berte do úvahy hmotnosť a rozmery jogamatky, aby obaly pre 
jogamatku boli dostatočne veľké a zároveň udržali jej hmotnosť. Ak budete mať podložku 
uloženú doma, môžu vám byť nápomocné sťahujúce gumičky, ktoré udržia podložku 
zrolovanú. 

 
Pre kvalitnú údržbu podložky investujte aj do čističa, ktorý je vhodný pre daný typ. 

Na niektoré podložky z prírodného kaučuku nie je dobré používať agresívne čističe, ale 
nájsť univerzálny. Kompromis môže byť domáci vyrobený z jablčného octu a vody 
v pomere 1:10. Aromaterapeuti si môžu namiešať vlastnú zmes spojením esenciálnych 
olejov. 

 
S výberom správnej tašky na jogu a samozrejme aj jogamatky radi pomôžeme vo 

Flexity :)! 
 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ HISTÓRIU PODLOŽIEK:  
 
 

 
 

 

 

  

http://www.flexity.sk/
http://www.flexitylife.cz/
https://www.flexity.sk/tasky-vaky-popruhy-na-jogu/
http://podlozkynajogu.sk/animovana-historia-podloziek-na-jogu/
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VLASTNOSTI PODLOŽIEK V KOCKE: 
 

Ako na to? Jednotlivé vlastnosti sú uvedené v hornej lište. Každý typ podložky je 
ohodnotený guličkou podľa “vhodnosti”, čiže podľa toho ako veľmi sa pre tú danú 
vlastnosť najviac hodí. 
  
Napríklad ak vidíš pri cvičení na doma veľa guličiek, hádaš správne, že to bude ideálna 
voľba na cvičenie doma, prípadne v štúdiu, kde si podložku môžeš nechať a nemusíš ju 
často prenášať - napríklad aj v našich taškách na jogamatky :) 
 

 

 

 

  

http://www.flexity.sk/
http://www.flexitylife.cz/
http://www.flexity.sk/
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EXTRA: 

4 DÔVODY PRE KTORÉ VYMENÍŠ SPOLOČNÚ JOGA 

PODLOŽKU ZA VLASTNÚ 
 

Prečo si kupovať vlastnú jogamatku? V jogacentrách predsa nájdeme podložky na 

cvičenie zdarma. Áno ak som začiatočník, nemusím to siliť a hneď bežať do obchodu (e-

shopu) po novú jogamatku. Najskôr si určite treba vyskúšať niekoľko lekcií, nájsť si 

vhodného inštruktora a potom sa pustiť do pátrania po najlepšej jogamatke. S týmto 

hľadaním veľmi radi pomôžeme v našom článku o výbere podložiek. Ak váhaš či si kúpiť 

svoju vlastnú jogamatku ponúkame ti tu niekoľko argumentov: 
 

1. HYGIENA  

Tak ako ty, aj ostatní cvičia na rovnakej jogamatke pred tebou a ako vieš počas 

cvičenia sa vieš riadne zapotiť. Nosenie vlastnej jogamatky tomuto jednoducho zabráni. 

Ak som pravidelný návštevník joga centra, nechám „erárne“ jogamatky pre začiatočníkov 

alebo pre tých, čo si tú svoju zabudli doma. Ak ostaneme pri hygiene, určite sa aj o tú 

vlastnú dobre staraj. Môže ti pomôcť napríklad aj náš Manduka Mat Wash Spray. 

Niektoré podložky je možné hodiť aj do práčky, treba však byť opatrný a prať na nižších 

teplotách a nedávať tam poškodenú podložku. 
 

 

2. ENERGIA 

Počas cvičenia sa koncentruješ a venuješ svoju energiu cvičeniu. Spojením so 

zemou je práve tvoja jogamatka. Dávaš do nej tvoju vlastnú energiu, ktorá v nej ostáva 

aj naďalej. Podobne ako v tradícii bojových umení boli opasky alebo meče považované 

za miesto duše bojovníka môže byť jogamatka považovaná za osobné posvätné miesto. 

Napríklad každý samuraj mal veľmi osobné puto so svojim mečom. Doteraz je napríklad 

v bojových umeniach tradícia, že sa nesmie dotýkať cudzieho pásu, ktorý symbolizuje 

skúsenosti a učenie získané tvrdou praxou. 
 

3. ZDRAVIE 

Ak trpíš alergiou na určité látky, plasty, je pre teba vhodné si nájsť jogamatku 

vyrobenú čisto z ekologických materiálov, prípadne bez chemických zmäkčovadiel 

a prímesí. Budeš pomerne často v priamom kontakte so svojou podložkou, vrátane 

ležania na tvári, preto ak nechceš riskovať nemilú reakciu svojho tela daj si záležať na 

správnom výbere. 
 

http://www.flexity.sk/
http://www.flexitylife.cz/
https://www.flexity.sk/tipy/7-tipov-ako-si-vybrat-spravnu-jogamatku/
https://www.flexity.sk/doplnky/manduka-mat-wash-spray/
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4. VLASTNÉ CVIČENIE 

 
Keď už máte vlastnú jogamatku doma nič vám nebráni si ju rozrolovať v izbe 

a zacvičiť si pozdrav slnku každé ráno, či zobrať si ju so sebou na výlet cez víkend alebo 

na joga ústranie na Bali. Vlastná podložka ti pomôže budovať si hlbší vzťah s cvičením. 

Predstavuje základný priestor, kde sa všetko odohráva. Opakovaným cvičením človek 

familiarizuje so svojou podložkou a pozná detailne každé jej zákutie.  

Nakoniec niekedy aj tu podložku odložte, vybehnite von do čistej prírody a nech vám tá 

poslúži ako najlepšia podložka na svete ☺ 

 

 

  

http://www.flexity.sk/
http://www.flexitylife.cz/
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ZÁVER 

 

Veríme, že tento EBOOK bol pre vás prínosný a pomohlo sa lepšie zorientovať v dnešnom svete 

jogamatiek. Ak sa vám páčil kľudne ho zdieľajte ďalej ☺ 

Dúfame, že si nájdete voľné chvíle aj na náš ďalší e-book, ktorý v najbližšom čase pre vás pripravíme, 

S pozdravom, 

Flexity Team!  

http://www.flexity.sk/
http://www.flexitylife.cz/
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 BUĎTE V OBRAZE A NENECHTE SI UJSŤ 

ŽIADNU ZĽAVU ČI NOVINKU: 
 

 

 

 

Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

 

 

 

 

 

http://www.flexity.sk/
http://www.flexitylife.cz/
https://www.facebook.com/flexity/
https://twitter.com/Flexity_Shop
https://plus.google.com/u/0/103861733106191995484
https://www.linkedin.com/company/18033235/admin/updates/
https://sk.pinterest.com/flexityshop/
https://www.instagram.com/flexity_life/
http://www.flexity.sk/?utm_source=referral&utm_medium=ebook&utm_term=ebook_jogastudia_05_2018
https://www.youtube.com/channel/UC5Sz8DNyCSNFqA_p-Lxg4QA
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