
BOSU INSPIRATION
Bosu je unikátní balanční, stabilizační tréninkové zařízení, které Vám 
pomůže dosáhnout rovnováhu rychleji, bezpečněji a kompletněji než
jakékoliv jiné tréninkové zařízení.
BOSU STRENGHT
Bosu je flexibilní, všestranné a zábavné cvičení za použití náčiní.
BODY TRAINING
Dynamické cvičení za použití náčiní s intervalovou metodou tréninku.
BODY FORMING
Vytrvalostně silový trénink pro zpevnění a formování celého těla se 
speciálním zaměřením na správné posílení „CORE“ středu těla a 
tvarování problémových partií.
STEP BODY / CARDIO BODY STEP
Vytrvalostní cvičení střední až vysoké intenzity, při kterém dochází k velmi 
vydatnému   zatížení oběhového systému a tím ke spalování tuků.
AQUA AEROBIK
Nezátěžové cvičení ve vodě s posilováním. Specifické cviky zlepšují
kardiovaskulární systém, rovnováhu, koordinaci a sílu.
JOGA
Šetrné cvičení nepřetěžující klouby. Vytváří teplo v těle, tělo se více 
otevírá, což vede k větší kardiovaskulární zátěži. Následuje uvolnění a 
relaxace.
POWER JOGA
Dynamické cvičení vycházející ze základů jógy, zaměřené na vyrovnávání
svalové nerovnováhy, tvarování problémových partií a relaxaci.
ASTHANGA JOGA
Dynamická forma cvičení, která je zaměřená na posílení a protažení
svalstva. Kombinuje dýchání se širokým okruhem pozic, které na sebe 
plynule navazují.
JOGALATES
Jogalates se zaměřuje na posílení středu těla, zlepšení stability bederní
páteře a dosažení pružného, ale zároveň i silného těla.
BODY BALL
Cvičební styl založený na opakování jógových pozic s rehabilitačními 
metodami, s využitím balančních pomůcek.
PILATES
Speciální cvičení balančního, silového a strečingového charakteru na 
podložce, zaměřené na odstranění špatných pohybových stereotypů.
OVER BALL
Cvičením jednotlivých pozic pomocí balanční pomůcky OVERBALL 
uvolníte klouby, zbavíte se napětí a obnovíte správnou polohu kostí.
MOVE IT
Funkční kruhový kardio trénink
ESG – EUROPEAN SPIN GYM
Preventivně rehabilitační cvičení, které zlepšuje držení těla, posiluje 
trupové svaly a svaly okolo páteře. ESG neklade nároky na koordinaci a 
aerobní vytrvalost.

POPIS
AEROBNÍCH LEKCÍ



BOSU INSPIRATION
Bosu balance trainer is a unique, stabilizing training equipment that will 
help you achieve balance faster, safer and more completely than any 
other training equipment.
BOSU STRENGHT
Bosu is flexible, versatile and fun exercise involving equipment.
BODY TRAINING
Dynamic exercise involving equipment and using interval training.
BODY FORMING
Endurance weight training for toning and shaping entire body with a 
special focus on proper strengthening the „CORE“ center of the body and 
shape problem areas.
STEP BODY/CARDIO BODY STEP
An endurance class focused on mid-high level intensity, where high 
pressure is put on the circulation system, leading to fat burning.
AQUA AEROBIC
Low-load exercise in water combined with body strengthening, and 
specific exercises designed to improve cardiovascular fitness, balance, 
coordination and strength.
JOGA
A gentle exercise that does not overload the joints. Generates heat in the 
body, which opens it up body, leading to greater cardiovascular activity 
Followed by relaxation.
POWER YOGA
A dynamic exercise based on yoga postures, aimed at offsetting muscle 
imbalance, shaping up problematic parts, and relaxation.
ASTHANGA YOGA
A dynamic exercise focused on strengthening and stretching muscles. 
This form of yoga combines breathing with a wide range of positions 
following each in smooth succession.
YOGALATES
Yogalates focuses on strengthening the center of the body, improve the 
stability of the lumbar spine and achieve flexible, but also a strong body.
BODY BALL
An exercising style based on the repetition of yoga postures together with 
physiotherapy. The exercise is focused on whole body endurance and 
uses balancing aids.
PILATES
An effective exercise consisting of balance, and strength and stretch 
exercises on mats, designed to correct improper movement repetitions, 
using small and large balls.
BODY BALANCE
Strength training exercises aimed at firming abdominal muscles and 
shaping of the lower half of the body.
OVER BALL
Exercise of individual positions by balancing on a ball. This exercise helps 
ease your joints, get rid of stress and to restore the correct position of the 
bones.
MOVE IT
Functional circuit training.
ESG – EUROPEAN SPIN GYM
Preventive rehabilitation exercise that improves posture, frame 
strengthens and spinal muscles. ESG does not require coordination ability 
and aerobic endurance.
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