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PŘÍLOHY
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Úvod
Tato práce je zaměřená na zavedení nového fitness centra ve městě
Ivančice. Toto centrum by mělo lidem dodat nový elán, fyzickou a psychickou
kondici a relaxaci.
Fenoménem dnešní doby je zdravý životní styl a k tomu patří pohybové
aktivity. Čím dál více se rozšiřuje sedavý způsob života, jak v práci, ve škole, tak
i v domácnostech. Proto je potřeba možným klientům ve fitness nabídnou takové
produkty, které je zaujmou a využijí je. V dnešní době je spousta nových trendů,
které se časem mění a vyvíjejí. Musíme nabízet zákazníkům jak stávající služby,
které jim vyhovují, tak i nové a nahradit tím už služby nevyužívané. To platí i pro
modernizaci samotných nástrojů v posilovně.
V této práci jde o vybudování nového fitness centra ve směru marketingmanagement. Rozebereme důležité teoretické poznatky, které jsou nutné znát při
vybudování takového centra. Vytvoříme anketu, která nám ukáže výsledky zájmu
občanů města Ivančice a jejich okolí. Výsledky ankety zhodnotíme. Navrhneme
možné místo pro vybudování centra. Jeho uspořádání, personál a jiné důležité
potřeby.
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1. Literární přehled
1.1 Společnost s ručením omezeným
Pro založení fitness centra je zvolena obchodní společnost s ručením
omezeným. Tato společnost je tvořena vklady společníků, jež ručí za závazky
společnosti. Minimální celkový vklad každého společníka je stanoven na hodnotu
20 000 Kč. Společnost s ručením omezeným může být založena jen jednou
osobou. Společníci ručí nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu
nesplacených vkladů. Tato firma musí obsahovat jakékoliv možné označení, že
jde o společnost s ručením omezeným [1].
Ve společenské smlouvě musí být obsaženy alespoň údaje o sídle
společnosti, předmětu podnikání, výše základního vkladu a jiné údaje, jež
vyžaduje zákon. Před podáním návrhu musí být splacen kapitál v minimální
celkové výši 100 000 Kč. Pokud společnost zakládá jedna osoba, musí být
základní kapitál splacen v plné výši – 200 000 Kč [29].
Mezi orgány společnosti patří: valná hromada, jednatelé a dozorčí rada,
zda je stanovena ve společenské smlouvě nebo stanoví-li zvláštní zákon.
Nejvyšším orgánem společnosti je Valná hromada. Statutární orgán společnosti
jsou jednatelé a jsou oprávněni jednat jménem společnosti [1] [29].

1.2 Marketing a management
1.2.1 Marketing
Definice marketingu není jednoznačně daná a je možné se tak setkat
s několika různými verzemi. Nejsrozumitelnější způsob vysvětlení marketingu je,
že slouží k zjišťování a tím i k uspokojování potřeb lidí, kteří získávají za určitou
protihodnotu to, po čem touží [8].

1.2.2 Marketingová strategie
Marketingovou strategii lze rozdělit do několika kategorií a dá se uvést
celá jejich řada. Dle tržní pozice si uvedeme čtyři tipy strategii[7].

-7-

Strategie tržního vůdce – jejím hlavním cílem je udržení tržní pozice.
Takový podnik má tři zásadní úkoly: rozšíření celkového trhu, udržení tržního
podílu uvnitř celkového konstantního trhu a zvýšení tržního podílu
Strategie tržního vyzyvatele – jejím úkolem je útok na tržního vůdce
nebo na malé podniky v odvětví ke zvýšení tržního podílu. Uplatnění této
strategie spočívá v nižších cenách, nabídku špičkových produktů, kvalitní servis
a cílenou intenzivní reklamu.
Strategie tržního souběžce – podnik uznává a přizpůsobuje se tržnímu
vůdci.
Strategie obsazování tržních výklenků – tato strategie je výhodná pro
menší podniky, kde je trh pro větší podniky málo atraktivní a tím získávají určitou
výhodu oproti konkurenci.
Konsolidační strategie
Podnik se snaží zastaralé produkty zrušit a nevyhovující trhy opustit,
anebo udržet své produkty a kmenové trhy neustále obsluhovat (obr.1) [8].

Obr.č. 1: Konsolidační strategie
Zdroj: Foret, Doležal, Doležalová, Škapa,DSO - Marketing, s. 29
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Sklízej - při této strategii firmy nabízejí zavedené a oblíbené produkty. Při
této situaci je slabá konkurence, distribuce bez problémů a podnik nemusí
vynakládat velké úsilí.
Omez – podnik se zaměří na výrobky a služby, o které je na trhu neustále
zájem. U produktů, kde se zájem snižuje, omezí výrobu.
Stáhni se – podnik se zaměřuje jen na obsluhu svého kmenového trhu.
Trhy, kde se mu nedaří, opouští.
Prodej – jedná se o variantu, kdy zákazníci nemají zájem o produkty
firmy. Část výrobního programu proto firma prodá, aby nedocházelo ke
zbytečným ztrátám [8].
Strategie růstu podniku
Strategii růstu podniku nám ukazuje Ansoffova matice, která se skládá ze
čtyř hlavní strategií (obr 2).

Obr.č. 2: Ansoffova matice – výrobek/trh
Zdroj: Foret, Doležal, Doležalová, Škapa,DSO - Marketing, s. 28
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Strategie pronikání - v této strategii jde firmě o hlubší proniknutí na
dosavadním trhu. Je potřeba zvýšit počet prodejců, objem výroby a prodeje
a zintenzivnit propagaci stávajících výrobků.
Strategie nového výrobku - tato strategie se uplatňuje, když zákazníci
jsou věrní své značce, ale trh je nasycen stejnými výrobky. Proto firma nabízí na
stejném trhu jiné výrobky.
Strategie rozvoje trhu - jde o strategii, kde trh je nasycen výrobky firmy,
a proto se firma začne zaměřovat na jiný trh. Tím získá konkurenční výhodu.
Strategie diverzifikace - jedná o strategii nových výrobků na nový trh.
Tato strategie je velmi nákladná a riziková, neboť firma není nějak známá a musí
vybudovat nové distribuční cesty a propagaci [7].
Strategie minimálních nákladů
Tato strategie spočívá v co nejnižších nákladech na výrobu a distribuci
výrobků. Díky tomu může nabízet své produkty nebo služby za nižší ceny. To se
pak stává výhodou oproti konkurenci. Tato strategie je uplatňována podniky
orientující se na velmi rozsáhlý trh. Ovšem nese riziko, že se objeví jiný podnik,
s ještě nižšími náklady, a tím poškodí anebo dokonce zlikviduje tento podnik.
Strategie diferenciace produktu
Strategie diferenciací je často využívána středními a menšími podniky.
Podnik se soustřeďuje na dosažení dokonalého výkonu, který je důležitý pro
zákazníka. Diferenciace, nebo-li odlišení, produktu může mít mnoho podob, jako
jsou: styl, poradenství, tvar, provedení, kvalita a spoustu dalších, čím je výrobek
anebo služba výjimečná.
Strategie tržní orientace
V této strategii se podnik nesnaží ovládnout celý trh, ale zaměřuje se na
jeden nebo více malých segmentů. Snaha podniku je rozpoznat potřeby a tím
zaujmout vedoucí postavení v určité oblasti zájmů zákazníků. Často se stává, že se
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kombinují strategie tržní orientace s diferenciací nebo nízkých nákladů. Existuje
i dosti podniků, které nemají žádnou strategii [8].
Model marketingové strategie
Marketingová strategie musí splňovat hlavní cíle. Pět zásadních kroků
k zefektivnění strategie: analýza trhu, segmentace trhu, analýza konkurence,
sestavení plánu, kontrola a hodnocení [5].

1.2.3 Marketingový plán
Marketingové plány se zaměřují na určitý cílový trh. Marketingový plán je
hlavní nástroj řízení a koordinace marketingového úsilí. Proces plánování nám
pomáhá k lepšímu využití zdrojů, a proto by se měli zapojit všichni zaměstnanci.
Plány jsou nástrojem a ne cílem marketingového řízení. Při změně faktorů se plán
musí neprodleně upravit [8].
Dle vztahů při plnění cílů mohou nastat tyto situace:
Cíle komplementární – jestliže se zvyšuje plnění jednoho cíle, tím se
zvyšuje i plnění druhého cíle.
Cíle konkurenční – při zvýšení jednoho cílu se druhý cíl snižuje.
Cíle protikladné – je možné plnit jen jeden cíl.
Cíle indiferentní – když se plní jeden cíl, tak nemá vliv na plnění jiného
cíle [13].
Plánovací úrovně rozlišujeme dle toho, z jaké řídící úrovně se odvozují
plány a cíle.
Retrográdní (shora dolů) – hlavní cíl je vytvořen vedením podniku, který
přechází do nižšího stupně řízení, kde se zase přetváří pro základní.
Progresivní (zdola nahoru) – plán navrhne nejnižší stupeň, předá ho do
vyššího stupně, který ho shrne a předá vrcholovému managementu.
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Protisměrné – jedná se o spojení předchozích dvou druhů plánování, kde
případné neshody se řeší vzájemnou domluvou [8] [13].
Dále se rozlišují plány dle času:
Krátkodobé – do jednoho roku. Slouží k řízení každodenních aktivit
podniku, k určování úkolů, k sledování výdajů a příjmů, spotřeby a finančních
prostředků a k řízení lidí.
Střednědobé – Pružně reaguje na možné změny ve vnitřním a vnějším
prostředí marketingového prostředí podniku. Tento plán se týká obvykle doby do
tří let.
Dlouhodobé – časově neomezená platnost. Popisuje hlavní směry aktivit
podniku, určuje potřebné finance a suroviny [8].
Marketingový plán by měl vypadat následovně. Nejprve je potřeba shrnout
hlavní cíle. Podnik musí zjistit údaje o konkurenci, tržní podíl a cíle konkurence.
Déle musí podnik vědět, jak se pohybují ceny na trhu a jakých dosahují zisků. Je
nutné rozebrat příležitosti a ohrožení v makroprostředí. Na závěr musí podnik dle
zjištěných informací jasně zadat cíle. Je potřeba si určit předpokládané výsledky
a hlavně kontrolovat plnění plánu a cílů [7].

1.2.4 Marketingový mix
V marketingovém mixu se firma snaží uspokojit požadavky od zákazníků
vytvářením úkolů a opatřeními tak, aby dosáhla co nejlepší cestou svých cílů.
Marketingový mix se skládá z takzvaných 4P: product, price, place, promotion.
Jde zde o správnou vyváženost těchto složek. Není možné se zaměřit na jednu
složku a dalším se nevěnovat. Ale jedna složka může ohrozit ostatní složky.
Podnik, se teda snaží využit komplexně všechny nástroje, jež vyjadřují vztah
k vnějšímu okolí (obr 3) [8] [12].
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Obr.č. 3: Marketingový mix - 4P
Zdroj: http://marketing.robertnemec.com

Produkt (product) – produkt je něco, co má uspokojit potřebu lidí.
Základem produktu je jádro, jež nám poskytuje užitek. Dále je tvořen obalem,
kvalitou, značkou, službami a zárukou spotřebiteli a další znaky, jež uspokojují
spotřebitele.
Cena (price) – cena je celková hodnota výrobku nebo služby vyjádřená
v penězích včetně slev a dalších výhod. Stanovení ceny je velmi obtížné a je
důležité zohlednit interní a externí faktory. Jako interní faktory jsou považovány
náklady na produkt. Jak na jeho vytvoření, tak i na distribuci, propagaci a prodej.
Tyto faktory určují dolní hranici ceny. Ale externí faktory, jako je trh, poptávka,
naopak určují horní hranici. Nejdůležitější pro podnik je, jak cenu vnímá zákazník
a jakou cenu je ochoten zaplatit.
Distribuce (place) – místo kde bude produkt prodáván a jakými cestami
se dostane k zákazníkovi. Distribuci může rozdělit na tři základní typy: přímou
distribuční cestu, nepřímou distribuční cestu a franchising. A také na
bez úrovňové a úrovňové.
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Komunikace (promotion) – Cílem je informovat zákazníky o produktu.
Patří sem reklama, sponzoring, média, soutěže a další [5] [6] [14].

1.2.5 Marketingová komunikace
Mezi hlavní nástroje marketingové komunikace patří: reklama, podpora
prodeje, public relations, přímý marketing a osobní prodej.
Reklama – jedná se o neosobní komunikaci, která přesvědčuje zákazníka
ke koupi produktu. Jsou tři základní cíle reklamy: informativní - informuje
o novém výrobku, přesvědčovací - při zvýšení konkurence se snaží přesvědčit
o koupi jejich výrobku, připomínající - udržet v zákazníkově podvědomí produkt
a značku. Neznámější reklamy jsou: televizní reklama, rozhlasová, v novinách, na
internetu, billboardy, nástěnné plochy a další stále se vyvíjející druhy reklam.
Podpora prodeje – úkolem nástroje je přitáhnout a informovat zákazníky
o produktu. Mezi základní typy se řadí: předvádění produktů, předávání vzorků a
kupónů, soutěže a další jiné možnosti, jež přitáhnou a přesvědčí zákazníka.
Public relations (práce s veřejností) – jde o vytváření dobrých vztahů
s veřejností. Za tento nástroj není potřeba nějak zvlášť platit. Velmi důležité
znaky jsou pravdivost, důvěryhodnost a opravdovost.
Přímý marketing – zaměřuje se na přesnou cílovou skupinu. Jedná se
o přímou komunikaci se zákazníky pomocí telekomunikace, mailů, poštovních
zásilek a nabídek časopisů pro zákazníky. Zákazníci nemusí na trh, ale nabídky
přijdou za nimi domů.
Osobní prodej – zde se setkává prodejce s potenciálním zákazníkem tváří
v tvář. Díky tomu, je účinnější přesvědčení ke koupi produktu, než reklama.
Prodejce poskytne jakékoliv informace o daném produktu. Bohužel, je tento
nástroj komunikace, více nákladnější [5] [6] [12].

1.2.6 Manager
Manažer je osoba, která má na starost chod organizace. Manažer může být
i majitel. Rozlišují se tři stupně manažerů: vrcholoví, na středních stupních a na
základních stupních řízení. Manažer musí dát přednost aktuálním záležitostem,
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vykonává ve velkém spěchu mnoho činností, je ovlivňován externím a interním
prostředím. Tři základní druhy činnosti manažera jsou: strategické, operativní
a taktické. Dle obsahu práce vykonává manažer manažerské role a funkce.
Manažerské role – rozdělení manažerských rolí je několik. My použijeme
rozdělení na role formální a neformální. Formální spočívají v pracovních vztazích
(vedoucí, ředitel) a neformální z osobních vztahů (rodina, přítel).
Manažerské funkce – jedná se o hlavní činnosti manažera. Existuje
mnoho variant funkcí manažera. Nejznámější rozdělení dle Koontze a Weihricha
(1993) je na sekvenční a průběžné. Do sekvenčních funkcí patří: plánování,
organizování, personalistika, vedení a kontrola. Průběžné funkce obsahují:
analýzu, rozhodování a implementace [13].
Plánování
Plánování je proces k dosažení cílu. Úspěchem plánování je rozhodnutí
manažera v těchto oblastech:
-

Vytvoření budoucích cílů

-

Určení činností, které vedou k dosažení cílů

-

Určení zdrojů pro dosažení cílů

-

Určení úkolů pracovníkům

Cíle je možné rozdělit dle jejich charakteru, vztahů, času aj. do několika
kategorií. Není vhodné se snažit o plnění všech cílů najednou. Je to takřka
i nemožné. Samozřejmě, se zde mohou vyskytnout i překážky, jako jsou
například: spory, špatný systém, nedostatečné zdroje a pochopení aj. [12] [13]
[32].
Organizování
Organizování je proces přetváření anebo vytváření funkcí a činností,
struktury a vztahů v organizaci. Organizace je ovlivňována změny na trhu,
v požadavcích zákazníků, rozvojem techniky a chováním konkurentů. Důležitým
bodem organizování je struktura. Strukturu organizace je možné rozdělit na
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organizační strukturu podniku a organizační strukturu řízení. Každá struktura má
několik druhů rozdělení [13].
Personalistika
Jedná se o získání a udržení si kvalitních zaměstnanců. Využití jejich
poznatků a snahu o jejich rozvoj. Umět je správně hodnotit a též i odměňovat
a tím zvyšovat jejich chuť do práce ve prospěch firmy [32].
Vedení
Obsahem vedení je ovlivnit, vést, motivovat a usměrňovat pracovníky
k plenění úkolu. Každý manažer by měl mít autoritu. Rozlišujeme tři druhy
autority: vyplývající z funkce, z osobnosti a ze znalostí a dovedností. Při vedení je
důležitá komunikace pro předání instrukcí, příkazů a připomínek. Způsob a obsah
komunikace může usnadnit vedení.
Vedení rozlišuje několik stylů a rozložení. My jsme si vybrali rozdělení na
tyto tři: autokratický styl – vedoucí pracovník nařizuje a rozhoduje sám;
demokratický styl - spolupráce mezi vedoucím a spolupracovníkem, kde
rozhoduje vedoucí anebo společně; volný styl – vedoucí nechá spolupracovníkům
volnost a spoléhá na ně.
V managementu se vyskytují ještě techniky zaměřené na vedení lidí. Tyto
techniky jsou orientovány na delegování pravomoci, na cíle a na výsledky [13]
[32].
Kontrola
Kontrola je specifickou funkcí procesu. Kontrola prolíná všechny funkce,
jako jsou: plánování, organizování, personalistika a vedení. Kontrola je určena pro
měření efektivnosti a výsledku, pomáhá nám přijmout potřebná opatření,
poukazuje na úkol programu a sleduje všechny důležité procesy k žádoucímu
směru [12] [13].
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Rozhodování
Jde o proces, při kterém manažer vybere jedno z několika řešení. Každý
manažer se může rozhodovat jinak dle různých preferencí a zkušeností. Důležitý
faktor při rozhodování je riziko. K riziku je několik postojů od hazardérů
k odpůrcům rizika. U rozhodování je potřeba analýza, která doporučuje
konkrétními kroky nejvhodnější postup. Analýzu je možné rozlišit na čtyři nebo
osm kroků. Rozhodovací analýza je ukončena implementací, kde jsou pracovníci
seznámeni s rozhodnutím [13].

1.2.7 Prostředí marketingu, zaměstnanci
Marketingové prostředí je souhrn faktorů, které ovlivňují činnost firmy.
Prostředí se rozděluje na makroprostředí a mikroprostředí [6].
Makroprostředí – člení se na šest oblastí prostředí. Demografické –
úmrtnost, porodnost, vzdělanost, zaměstnanost, věková a sociální kultura aj.
Ekonomické – nezaměstnanost, směnné kurzy, státní rozpočet, zahraniční obchod
aj. Přírodní – náklady na ochranu vody, půdy, ovzduší, přírody, rostoucí náklady
na energii, nedostatek surovin aj. Technologické – rozvoj techniky a technologie,
životnost produktů, rozhodujícím faktorem je čas. Politické – zákony, činnost
vládních institucí a politické strany. Kulturní – jazyk, náboženství aj. [6] [8] [13].
Mikroprostředí – je množina prvků, s nimiž je organizace bezprostředně
ve styku – uvnitř podniku. Skládá se též ze šesti prvků. Podnik – je tvořen
vrcholovým vedením, které určuje poslání a cíle firmy, její strategii a činnosti. Je
také tvořen finančním oddělením, jež má na starost finanční prostředky jejich
efektivnost. Dále sem patří výzkumné a vývojové oddělení, nákupní a účetní
oddělení. Dodavatelé – jde o firmy, které zahrnují vstupy pro podnik a jeho
činnost. Zprostředkovatelé – firmy, které podniku pomáhají s prodejem
a distribucí. Zákazníci – cílový trh. Konkurenti – všechny firmy nabízející stejné,
anebo podobné produkty či služby. Veřejnost – skupina mající vliv na schopnost
podniku k dosažení cílů [6] [7].
SWOT – SWOT analýza se zaměřuje na silné a slabé stránky vnitřního
prostředí a příležitosti a hrozby vnějšího prostředí. Je to základní analýza
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prostředí, která ukazuje, kde se podnik nachází. SO – zaměření využití silných
stránek a získat výhody z příležitostí. ST – využití silných stránek ke snížení
hrozeb. WO – překonání slabých stránek a využít příležitosti. WT –
minimalizovat slabé stránky a vyhnout se hrozbám (tab. 1) [7] [13].
Tab.č. 1: Matice SWOT

Vnější / vnitřní prostředí

Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

SO: maxi - maxi

WO: mini - maxi

Hrozby

ST: maxi - mini

WT: mini -mini

Zdroj: Zdeněk Pošvář, Jiří Erbes – Management I. Str. 43

Zaměstnanci

–

významná

součást

vnitřního

prostředí.

Skupina

pracovníků, kteří na sebe vzájemně působí, komunikují, spolupracují a jsou
v kontaktu s lidmi mimo společnost. Splňují cíle a poslání firmy[8].

1.3 Fitness
1.3.1 Pilates
Při cvičení pilates posilujeme střed těla. Jednotlivá svalstva se posilují
zevnitř směrem ven. Tohle cvičení pomůže ke správnému držení těla a chrání záda
před ničením. Další výhodou je neustálé posilování a protahování všech svalů.
Díky tomu má člověk pevné a štíhlé svaly. Tělo i mysl po celou dobu cvičení
regenerují a to pomáhá k uvolnění těla i mysli. Při metodě pilates je důležitých
těchto 6 faktorů: plynulost pohybů, pohyby vycházející ze středu těla, dýchání,
kontrola, přesnost a koncentrace [3].

1.3.2 Jóga
Jóga je metoda, která pomáhá nalézt vnitřní mír, čistotu a spokojenost. Je
to cesta, jak začít žít radostněji a lépe. Podporuje adaptační schopnosti člověka.
Úspěšný adept se dobře vyrovnává s nepříznivými fyzikálními faktory, vlastními
duševními procesy i sociálními zvraty. Samozřejmostí tohoto cvičení je jeho
frekvence. Je rozdíl zda cvičíte jednou za čas nebo pravidelně pět let. Ale
i občasné věnování se jógy přispívá a je k něčemu dobré [10].
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1.3.3 Power jóga
Power jóga je alternativou jógy, ale i aerobiku a pilates. V Power józe se
polohy dynamicky střídají. Klade se důraz především na ohebnost a sílu.
Vzhledem k tomu, že je fyzicky náročnější, může pomoci k hubnutí nebo
k udržení váhy. Power jóga odbourává stres, zlepšuje rovnováhu a pohyby.
Nezaměřuje se jen na velké svalové skupiny. Napomáhá k udržení zdravých
kloubů a páteře. Cvičí se ve stoje i na zemi. Cvičení ve stoje přispívá k uvolnění
pánve a spodní části zad, zlepšení krevního oběhu a dýchání a k posílení svalů
nohou. Pozice na zemi se zaměřuje na posílení stability horní části těla a protažení
[15].

1.3.4 Bosu
Prototyp bosu byl představen roku 1999. Naprostá shoda byla ta, že se
jedná o balanční a stabilizační zařízení. Bosu je navrženo tak, aby pomohl
rychleji, bezpečněji a kompletněji člověk dosáhnout rovnováhu mezi svalovými
řetězci. Při zlepšené rovnováze je možné dosáhnout lepších výkonů při fyzické
námaze. Jedná se o nářadí tvořené pevnou plochou a nafouklou kopuli, jež je
možné používat z obou stran. Každý uživatel si může určit sám obtížnost (obr 2)
[16].

Obr.č. 4: Bosu
Zdroj: <http://www.bosufitness.cz>
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1.3.5 Aerobic
Aerobic je specifický druh gymnastiky. Nepoužívají se zde náčiní. Lidé se
pohybují za doprovodu hudby. Aerobic má vliv na koordinaci, orientaci
v prostoru a svalovcovou rovnováhu. Poskoky se v aerobiku objevují minimálně.
Část energie pro svalovou práci je získána za přísunu kyslíku. Důležitý zdroj jsou
tuky. Dělí se na dvě kategorie. Low impact – jedna noha vždy v kontaktu
s podložkou, bez poskoků.

High impact – v určitých fázích bez dotyku

s podložkou. Základem je správné technické cvičení. Struktura hodiny – zahřátí
a protažení, aerobní blok, zklidnění, posilování, závěrečné protažení[11].

1.3.6 Zumba
Zumba vznikla v 90. letech v Columbii. Vznikla náhodou. Učitel na
hodinu aerobiku měl u sebe jen kazety s latinsko-ameriskou hudbou. Toto mělo
velký úspěch a tak vznikla Zumba. Zumba je tedy fitness program, který
kombinuje aerobic s tancem. Zumba kombinuje jak rychlé, tak i pomalé rytmy.
Díky tomu dochází k tvarování postavy a efektivnímu spalování tuků. V tomto
programu je zapojeno všechno svalstvo. Začíná se jednoduchými kroky a tančí se
jen dle rytmu hudby. Zumba má svůj cíl ukázat lidem, že lze hubnou i zábavnou
cestou [17].

1.3.7 Spinning
Spinning je nejúčinnější a velmi motivující kardio – vaskulární cvičení.
Každá osoba má speciální kolo – spinner. Zátěž si zvolí jezdec sám tak, aby mu
vyhovovala. Vše probíhá pod vedením instruktora, kde tempo určuje hudební
doprovod. Spinning nezatěžuje kloubní systém, vede k procvičení svalů nohou,
hýždí, paží a také trupu. Pomáhá k zlepšení kondice a úbytku tukových zásob. Je
kladen důraz na techniku jízdy. Nejprve se 5minut rozjíždí, poté následuje hlavní
část trvající 45 – 50 minut. Závěr se věnuje protažení. Spinning je určen pro
všechny (obr 5) [18].

- 20 -

Obr.č. 5: Spinner
Zdroj: <http://www.spinning-mb.cz >

1.3.8 Posilovna
Proč posilovat? Abychom se cítili dobře, hubení, silní, svalnatí a zpevnění.
Každý styl posilování má svá specifika. Nejdůležitější výhody dlouhodobého
posilování se dají rozložit do 4 bodů:
1. Preventivní význam: zachování a zvýšení tělesné výkonnosti. Zvýšení
hutnosti kostí. Ochrana před zraněním. Kompenzace jednostranných pohybů.
2. Rehabilitační význam: po zranění obnovení svalové síly. Odstranění
bolestí a svalových dysbalancí.
3. Psychický význam: zvýšení sebevědomí a stability těla. Zlepší náladu
a zdravotní stav.
4. Fyzický význam: zvětšení objemu svalů a tvaru těla. Redukce podílů
tuku v těle. Základ pro jiný sport. Zpevnění tkání [19].
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Základní vybavení posilovny: aerobní sál anebo alespoň aerobní část,
kde se nacházejí běžecké pásy, rotopedy a jiné. Dále stroje k posílení svalových
partií. Rozdělení na stroje pro: dolní končetiny, horní končetiny, záda, ramena,
hrudník a břicho. Nejlépe blízko u sebe. Samozřejmě, že některé stroje se
využívají na více cviků a více svalových partií. Dále je dobré, aby posilovna měla
ještě zvlášť místo s činkami, žebřiny, švihadla a jiné podobné náčiní. Měla by mít
dostatečné osvětlení a možnost výměny vzduchu. Zrcadla pro kontrolu cvičení
a motivační plakáty [20].
V případě, že s cvičením teprve začínám a nejsem si jist, je dobré mít i při
sobě trenéra. Ten říká jak správně cvičit, upozorňuje na chyby a sestaví cvičební
plán přímo pro danou osobu. Při posilování je možné se i zranit. Při nadměrném
váhovém nákladu, muže dojít jak zraněním přímo činkou, tak i zničení těla. Je
možné dosáhnout i stavu přepětí, kdy je člověk sláb, trpí závratěmi a bolestí.
Tento stav může trvat i delší dobu, ne jen 2-3 dny. Nejčastější bolestí je bolest
zad a krční páteř. Příčinou bývají ochablé břišní svaly a zkrácené svaly na zadní
straně stehna. Proto je potřeba často tyto svaly protahovat a posilovat. Není dobré
se zaměřit jen na určitou svalovou partii. Samozřejmě ke správnému posilování
vede i dostatečné zahřátí těla a strečink [6] [10].

1.3.9 Cvičení pro těhotné
V těhotenství je velmi důležité si udržet fyzickou a psychickou kondici.
Cvičení pomáhá k samotnému porodu. Pomáhá k posílení pánevního dna
a snižuje bolest zad. Tohoto cvičení je dobré začít po poradě s lékařem. Při
cvičení těhotných jsou důležitá cvičení dechová, cviky na posílení pánevního dna
a na uvolnění bederní páteře, ale také na posílení prsních a břišních svalů. Je
dobré využívat cviky z programu pilates, jógy a cviky na míčích. Pro ženy
prvorodičky jsou velmi důležité cviky pro posílení pánevního dna. Ženy pak se
svaly umí vědomě zacházet. Pomáhají i velmi po porodu. Podmínky: příjemná
teplota, čistá místnost se svěžím vzduchem, podložka na cvičení. Cvičení nesmí
byt s otřesy silové. Klade se důraz na pohodu a klid [21] [22].
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1.3.10 Cvičení s dětmi 1-3let
Cvičení dětí je důležité pro jejich tělesnou zdatnost, rozvoj a správné
držení těla. I pro jejich celkové zdraví. Proto je dobré začít cvičit s dětmi hned od
narození. Cvičením se budeme zabývat pro děti od 1 do 3. let. V druhém roce
života

je

potřeba

všestranný

pohyb

pro

dítě.

Změny

poloh

a postojů, učit je bezpečné chůzi a ochraně před úrazy. V tomto období dítě má
větší schopnost zacházet s hračkami, zlepší se prostorové a smyslové vnímání. To
vše pomáhá k duševnímu vývoji dítěte. V třetím roce života dítě sílí, rozvíjí
pohyblivost paží a nohou. Vylézá na vyšší předměty a je rychlejší v pohybu.
Cvičení nabývá přesnější formy. Je dobré rozdělit cviky na několik druhů:
zdravotní - posilují správný růst a držení těla; základy akrobatických cvičení - jde
o bezpečné a přiměřené cviky, kde je potřebná neustálá dopomoc dospělého
a správné držení dítěte. Děti se u toho učí soustředit a vědomému úsilí; pohybové
hry - pro děti nejoblíbenější, naučí se správné chůzi a rychlému běhu, skoku
a lezení a správnému hodu; hudebně pohybové - uklidňují děti, postupně
naslouchají hudbě a rytmu, dobré je i s dětmi postupně zpívat; s různým náčiním
a venku -využívání různých náčiní, laviček a zábradlí formou zábavy [2].

1.4 Wellness
Ve wellness nejde jen o tělesnou zdatnost, jde o udržení zdraví a dosažení
nejvyšší úrovně životní pohody a oddálení procesu stárnutí. Wellness je více než
odstranění bolesti nebo nemoci. Jde o neustálé úsilí k dosažení maximálních
možností. Žít životní wellness styl znamená mít příjemný a spokojený život a cítit
se dobře teď i v budoucnu[4].

1.4.1 Sauna
Sauna je speciální druh koupele. Uskutečňuje se v dřevěné boudě
s dřevěným obložením i na sednutí, proto není možné se popálit. V sauně dochází
teplo až ke 100°C. Zde se vytváří na člověku pot, který se odpařuje. Po ohřátí těla
je nutné ochlazení těla. Pro ochlazení se využívá sprcha anebo speciální bazének
se studenou vodou [23].
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Zdravotní účinky sauny: posílení imunitního systému, vylučování toxinů
z těla, uvolnění svalů a celkového uvolnění těla, zrychlení metabolismu a s tím
spojené hubnutí, zvýšení srdeční činnosti a krevního oběhu, pozitivní vliv na
pokožku [24].

1.4.2 Vířivá vana
Základ je hydroterapie. Horká voda roztahuje cévy, uvolňuje svaly
a klouby a podporuje pocení. Uvolnění celého těla podporují masážní trysky.
Trysky nabízí několik druhů masáží - přímá, rotační, pulzační. Vířivá vana je
ideální k odpočinku po náročném dni. Je to přínosem pro tělo a psychiku. Vířivá
vana nabízí vodu o teplotě 37°C. Nejlépe s příjemnou hudbou a vůní. Únava zmizí
a tělo se uvolní [25] [26].
Hlavní účinky vířivé vany: uvolňuje stres, tlumí bolest, pomáhá proti
nespavosti, dokonalá očista, nezatěžuje kardiovaskulární soustavu, redukuje
následky artritidy, chrání před celulitidou a také pomáhá bojovat s nadváhou[25].

1.4.3 Masáž
Masáže pomáhají odstranit stres. Při stresu dochází k ztuhlosti svalů, což
může až bolet. V případě neuvolnění svalů se člověk může dostat až do stavu
úzkosti. Nejoblíbenější masáž je švédská, kde masér svaly uvolní a prokrví
neustálým třením [4].
Masáže obnovují psychický a fyzický stav jedince. Masáž: zlepšuje
kloubní pohyblivost, uvolňuje napětí ve svalech, stimuluje krevní oběh
a lymfatický systém, vylepšuje vzhled, odstraňuje z těla škodlivé látky, uklidňuje
nervový systém, posiluje vitalitu, podporuje koncentraci, napomáhá obnově buněk
a pozitivně ovlivňuje všechny aspekty života. V dnešní době existují desítky
druhů masáží. Např.: anticelulitidová masáž, aromamasáž, baňkování, čokoládová
masáž, energetická masáž, masáž lávovými kameny, indická masáž hlavy,
klasická relaxační masáž, masáž obličeje, lymfatická masáž, rekondiční
a sportovní masáž, thajská masáž a medová masáž [27].
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1.4.4 Solárium
Jedná se o zařízení, kde je člověk ozařován umělým sluncem. Solária je
možno rozdělit na dva základní druhy. Jako první je horizontální, kde si člověk
může u ozařování odpočnout. Druhý druh je vertikální. Existují i solária pro určité
partie těla. V soláriích by měl člověk být maximálně 5minut, ze začátku
maximálně jednou denně. Po opalování v soláriích není vhodné ještě se jít
opalovat na slunce. Opálení vydrží 2-4 týdny. Solárium může pomoci s kožním
onemocněním. Dobré je používat ochranné brýle a nebýt nalíčen a nemít šperky.
Solária je zakázáno používání dětem do 15let [28].
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2. Cíl a úkoly práce
2.1 Cíl práce
Cílem práce je popsat problematiku založení fitness centra a zjistit zájem
občanů v oblasti fitness-wellness.

2.2 Úkoly práce
- najít vhodné umístění fitness centra
- vytvořit anketu
- zjistit zájem obyvatel
- uspořádat fitness centrum
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3. Metodika práce
Stěžejní části této bakalářské práce jsou Literární přehled, který tvoří
teoretickou část, a Vlastní práce, která představuje praktickou část, při jejímž
zpracování bylo využito poznatků z části teoretické.
V létě roku 2011 byly získávány teoretické poznatky pro zpracování
Literárního přehledu a to za pomoci analyzování knižních literárních zdrojů
i zdrojů uveřejněných na internetu.
Od podzimu 2011 bylo pracováno na praktické části. Nejprve bylo nutné
rozhodnout se, v jakém městě by bylo vhodné fitness centrum vybudovat. Zvolilo
se město Ivančice, a to na základě nízké konkurence v oblasti fitness center a dále
také díky znalosti tohoto města a jejího okolí. Po provedení analýzy zastavění
a rozložení města Ivančice bylo zvoleno konkrétní místo vhodné pro založení
fitness centra.
Dále byla vytvořena anketa zaměřená na zjištění zájmu spotřebitelů
v mikroregionu Ivančicko o fitness centrum a jejich preferencí v oblasti
poskytovaných služeb tímto centrem. Odpovědi na otázky z ankety byly
získávány od občanů Ivančic a obcí nacházejících se v blízkém okolí. Respondenti
ankety patřily do věkové skupiny 16 až 66 let.
Následně bylo na základě výsledků z ankety a vlastního odborného
posouzení vytvořeno uspořádání navrhovaného fitness centra. V závěru praktické
části byla navržena marketingová propagace nového fitness centra.
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4. Výsledky
4.1 Umístění fitness centra
Fitness centrum bude založeno 28km jihozápadně od Brna (obr 6)
ve městě Ivančice (obr 7). Bude vybudované ve stávajícím skladu firmy DHL
v ulici Pod Rénou (obr 8). Pro tyto účely bude použita jen část zděné haly. Zbytek
zůstává v majetku firmy DHL. Fitness centrum se nachází 370m od vlakové
zastávky, 650m od autobusového nádraží a ihned u silnice, hlavního tahu
Ivančicemi. Vedle budovy je veřejné parkoviště pro 30 osobních automobilů.
Hned naproti se nachází fotbalový stadión. Díky tomu, by měli fotbalisté blíže ke
cvičení v rámci tréninku v posilovně. Budova je přízemní s velkými prostory.
Velikost budovy je více jak 2000m2. Díky dostatečnému místu se zde dají využit
všechny plánované služby pro veřejnost. Vzhledem k prostoru, budou menší
náklady na zřízení fitness centra. V budově se bude muset udělat samozřejmě
několik úprav. Ivančice byly vybrány, neboť se zde v okolí žádné takové středisko
nenachází. A místo fitness centra pro svoji dobrou dostupnost a využití zdejší
budovy.

Obr.č. 6: Brno - Ivančice
Zdroj: <http://www.mapy.cz >
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Obr.č.7 : Ivančice
Zdroj: <http://www.mapy.cz >

Obr.č.8 : Místo fitness centra
Zdroj: <http://www.mapy.cz >

4.2 Vyhodnocení ankety
Do ankety se zapojilo 78 občanů Ivančic a jejich okolí. 33 % lidí bydlí
přímo v Ivančicích, 23 % v blízkých Oslavanech, 21 % ve vesnici Nová ves
a 23 % v ostatních vesnicích blízko Ivančic. 32 dotázaných bylo mužů a 46 žen.
Věkové rozmezí bylo mezi 16-66 lety. Tato anketa je v přílohách této bakalářské
práce.
Dle výsledku ankety je známo, že lidé na fitness centrum nejsou vůbec
zvyklí. Většina lidí staršího věku chodí do práce, pracuje doma a stará se o rodinu.
Tohle jim stačí. Mladí tyto možnosti také nevyužívají, především díky špatné
nabídce. Je zde ale vidět, že zájem o fitness centrum by určitě byl a postupem času
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by narůstal. Lidé by samozřejmě museli vyzkoušet procedury a služby co neznají,
aby o ně měly větší zájem. Nejvíce by fitness centrum využívali ženy, které jsou
například na mateřské dovolené a mají celkově více času. V případě založení
nového fitness centra a dobré reklamě by o jeho služby měli zájem. Dle výsledků
cen je vidět, že je pro ně přijatelná nižší cenová hladina. Ale většina se přiklonila
k základní, pro obě strany vhodné ceně. Následující graf poukazuje na to, jak
často lidé navštěvují fitness centrum, zda by jej využívali a jestli si myslí, že by
bylo dostatečně využívané (obr 9). Zde je patrné příliš nízkého využití služeb
fitness centra.
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Využíva-li by nové

Bylo by využívané

Obr.č.9 : grafické znázornění-Využívání fitness centra
Zdroj: vlastní práce

Při otázkách na návštěvnost sálových aktivit je zřejmé, že tyto služby by
využívali především ženy. Muži si myslí, že tyto služby nejsou pro ně, bohužel se
v tom mýlí, ale to se může změnit Nejvíce využívaná služba dle výsledků je
zumba a aerobic. Tyto služby jsou velmi známé, a proto nesmějí ve fitness centru
chybět, ba naopak je potřeba vymezit pro ně více hodin (obr 10).
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Obr.č.10 : grafické znázornění-Využití sálových aktivit
Zdroj: vlastní práce

Částka za sálové aktivity se pohybovala v rozmezí 50-100 Kč a to
nejčastěji v hodnotě 60-70 Kč, což je přijatelné pro obě strany (obr 11).
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Obr.č.11 : grafické znázornění-Cena za sálové aktivity
Zdroj: vlastní práce
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90-100 Kč

Další otázky nám ukázaly, kolik lidí by využívalo dané služby fitness
centra. Spinning by využívala čtvrtina mužů a třetina žen. Dle výsledků využití
posilovny je vidět, že posilovna by byla jedna z nevyužívanějších nabídek fitness
centra. Dokonce by byla více navštěvovaná ženami, což poukazuje na to, že muži
zde těžce pracují, jak v práci tak doma na polích. Ženy stále více pečují o svoji
postavu. Cvičení s dětmi by nejvíce využily ženy, což se dá očekávat, vzhledem
k tomu, že nejčastěji na mateřské dovolené bývají právě ony. Nadpoloviční
většina žen by byla ráda za cvičení pro těhotné, tato otázka byla pouze pro ženy
(obr 12).
70%
63%
59%

60%

52%

50%

muži
ženy

40%
33%

32%

30%
23%

21%

20%

10%
0%
Spinning

Posilovna

Cvičení s dětmi

Cvičení pro
těhotné

Obr.č.12 : grafické znázornění-Využití daných služeb
Zdroj: vlastní práce

Cena za spinning se pohybovala v rozmezí 50 – 100 Kč. Nejčastější
odpověď byla 70-80 Kč, což je částka spíše podprůměrná (obr 13). Nejčastější
odpověď u ceny za posilovnu, především u mužů, byla 60-70 Kč, i když částky se
pohybovali mezi 50 – 90 Kč (obr 14). U otázky cvičení s dětmi, si dotazovaní
uvědomovali, že trenér zde má více práce. I když někteří by za tuto službu dali
velmi málo financí, nakonec nejvíce odpovědí získala otázka s hodnotou
90-100 Kč a to hlavně u mužů (obr 15). Cvičení pro těhotné dosahovalo
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u odpovědí částky až 150 Kč. Bohužel i zde někteří chtěli cenu pod 50 Kč,
především díky službě, kterou dříve nabízela zdejší porodnice. Přesto nejčastější
odpověď byla 70-80 Kč (obr 16).
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Obr.č.13 : grafické znázornění-Cena za spinning
Zdroj: vlastní práce
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Obr.č.14 : grafické znázornění-Cena za posilovnu
Zdroj: vlastní práce
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Obr.č.15 : grafické znázornění-Cena za cvičení s dětmi
Zdroj: vlastní práce
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Obr.č.16 : grafické znázornění-Cena za cvičení pro těhotné
Zdroj: vlastní práce
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110-150 Kč

Dále jsme se tázali na využití wellness procedur, kam jsme zařadili saunu
s vířivou vanou a relaxačním bazénkem. Poté dotazovaní odpovídali na to, zda by
využívali solárium a masáže. Zde by bylo dobré poukázat na většinu kladných
odpovědí u využití masáží. Lidé jsou zde často zničení z těžké práce
a nemají možnost uvolnění v podobě masáží. V našem sledovaném mikroregionu
je jedna osoba, která tyto služby nabízí, ale objednací doba je až měsíce dopředu,
neboť to není jediná služba, kterou poskytuje. Také nás zajímalo, zda by byla
využívaná posilovna programy pro seniory, kde více jak 50 % dotázaných si
myslí, že by senioři tyto služby využívali (obr 17).
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Obr.č.17 : grafické znázornění-Wellness, solárium, masáže, cvičení se seniory
Zdroj: vlastní práce

V neposlední řadě nás zajímalo, kolik by byli ochotní za wellness
procedury utratit. Zde se přikláněli k velmi nízkým částkám (obr 18). Jednu
minutu v soláriu ocenili částkou 10 Kč. Musíme ale upozornit, že na tuto otázku
odpověděli pouze dva muži (obr 19).
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Obr.č.18 : grafické znázornění-Cena za wellness proceduru
Zdroj: vlastní práce
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Obr.č.19 : grafické znázornění-Cena za solárium (Kč/min)
Zdroj: vlastní práce
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10 Kč

Na otázku, zda by uvítali hlídací koutek pro děti, když si chtějí jít sami
zacvičit, bylo nad 50 % dotázaných pro, především zase nejvíce ženy. Dále nás
zajímalo, v jaké době by využívali cvičení s dětmi. Muži nejvíce odpovídali mezi
10-11 hodinou a ženy mezi 9-10 hodinou. Celkově nejvíce odpovědí získal čas
mezi 9-10 hodinou a hlavně v této odpovědi mají větší přednost ženy, neboť ony
budou nejčastěji chodit s dětmi cvičit (obr 20).
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Obr.č.20 : grafické znázornění-Hlídací koutek a cvičení s dětmi
Zdroj: vlastní práce

Jako poslední otázka nás zajímalo, zda by využívali trenéra a kolik by byli
ochotni za něj zaplatit. Cena se vztahovala na 10 hodinových lekcí. Z výsledků
bylo patrné, že muži si raději cvičí sami a tudíž by této služby využili minimálně.
Ženy si více nechají pomoci a poradit zkušenou osobou, takže by trenéra využilo
50 % dotazovaných. Nejvíce odpovědí na cenu získala částka 2000 Kč. U ceny
bylo vidět, že lidé si neuvědomují vynaložené úsilí a náklady trenéra (obr 21).
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Obr.č.21: grafické znázornění-Využití trenéra a cena
Zdroj: vlastní práce

4.3 Založení fitness centra
4.3.1 Uspořádání fitness centra
Jak už bylo řečeno ve výsledcích ankety, fitness centrum bude nabízet řadu
služeb pro své zákazníky. Vzhledem k jeho velikosti si to můžeme dovolit. Fitness
centrum bude nabízet bezbariérový přístup. Hlavní vchod bude s nájezdem pro
vozík a vedle budou schody. Chodby ve fitness centru budou dostatečné široké na
průjezd vozíku. Dveře budou vybaveny fotobuňkami. Přístup ke službám zajistí
čip. Šířka dveří bude 1,5metrů pro bezproblémový průjezd vozíčkářů. Návrh
uspořádání fitness centra se nachází v přílohách.
Budova bude rozdělena na špinavou a čistou část. Špinavá část bude malý
prostor hned u vchodu. Jeden z prvních orientačních bodů bude samotná recepce.
Zde si budou lidé hlásit službu, o kterou mají zájem a vyřeší se zde jejich placení.
Také zde bude možnost nákupu základních fitness pomůcek a oblečení nebo
ručníků včetně sprchových gelů. Na recepci bude vždy více jak jeden
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zaměstnanec, pro případnou pomoc a služby zákazníkům. Zákazníci u recepce
zaplatí danou službu. Po zaplacení dostanou čip, díky kterému se dostanou jen do
vymezených prostor. Čip bude využíván i na zamykání skříněk a na zakoupení
občerstvení u baru. Poté při vrácení čipu na recepci zákazníci vše doplatí.
Vedle recepce budou hned dva samostatné vchody do šaten. Zde se
zákazníci převléknou a přezují. Šatny opouštějí již ve sportovní obuvi nebo
alespoň bez venkovní obuvi, neboť se už nacházejí v čisté části. Šatny budou
rozděleny na pánské a dámské a nebudou nějak propojeny. Každá místnost bude
mít samostatné skříňky na čip, lavičky a několik zrcadel. Též se zde budou
nacházet další toalety a také dostatečné množství samostatných sprchových boxů.
Ze šaten budou vést chodby do všech místností s procedurami.
Jako hlavní věc zde bude vybudovaná posilovna. Posilovna bude rozdělena
na tři hlavní částí. První část bude využívaná pro strečink. Další pro aerobní
cvičení a největší část pro posilování. Bude zde speciální místo, kde je možné se
kvalitně protáhnout. Toto místo bude využíváno i pro posilování s lehčími
pomůckami, jakou jsou: míče, švihadla, gumy, bosu a jiné. Samozřejmě zde nesmí
chybět i podložky na zem a žebřiny. Jeden větší kout bude vyhrazen pro stroje na
takzvané rozehřátí neboli aerobní část cvičení. Zde se budou vyskytovat běžecké
pásy, orbitreky, rotopedy a pár spinningových kol aj. Jedna část bude obsahovat
jen lavičky s činkami. Činky budou od nejnižších hmotností do takřka 60 kg, vždy
po dvou párech. Kolem laviček budou dané speciální vyztužené gumové
podložky. Nesmějí chybět zrcadla pro kontrolu správného držení těla a provádění
cviků. Zbytek posilovny bude obsazen stroji na cvičení. Tyto stroje budou
rozděleny dle charakteru cvičení. Část na spodní končetiny, hrudník, záda
a ruce. Samozřejmě nesmí chybět i stroje na břišní partie. Dle rozložení budou
i u strojů, kde je možné, dána zrcadla pro kontrolu cvičenců. Celá posilovna bude
klimatizovaná pro kvalitní teplotu a pokus o svěží vzduch. Po celé posilovně
budou rozmístěny reprobedny s hudbou. V přední části se bude nacházet bar
s obsluhou. Mezi stroji, kde je dostatek místa, budou umístěny stoličky pro
případný odpočinek.
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Bude zde vybudovaná místnost na sálové aktivity. Zde bude kvalitní
podlaha, odhlučněné stěny a především hudba. V této místnosti se bude konat jak
zumba, bosu a jiné, ale také zde umístíme boxovací pytle. Místnost bude
vybavená všemi potřebnými pomůckami k sálovým aktivitám. Její využití bude
i pro cvičení maminek nebo tatínků s dětmi a pro cvičení těhotných žen. V době,
kdy zde nebude žádná sálová aktivita, mohou návštěvníci sál využít na vlastní
cvičení včetně boxovacích pytlů. Také zde po stěnách budou zrcadla a nesmí se
zapomenout ani na odvětrávání.
Další menší místnost bude na spinning. Zde umístíme několik
spinningových kol a jedno kolo jim naproti pro předcvičujícího. Samozřejmě i zde
budou zrcadla, hudba a odvětrávání. I tato místnost by měla být odhlučněná.
Dále zde bude několik místností pro wellness program. Místnosti
propojené se saunou, sprchou, vířivou vanou a relaxačním bazénkem. Dále menší
místnost se solárním přístrojem. Samozřejmostí je místnost s vlastní toaletou, kde
se budou provádět různé druhy masáží.
Nesmíme zapomenout na hlídací koutek pro děti. Ten bude otevřený jen
v určitých hodinách. Bude vybaven televizí s pohádkami a několika hračkami, aby
se děti mohly pobavit. Tento koutek bude po celou dobu hlídaný zodpovědnou
osobou, která se bude starat o bezpečnost, zábavu a program dětí během cvičení
jejich rodičů.
Důležitou součástí budou zvláštní toalety, které budou rozděleny na
pánské, dámské a též i pro vozíčkáře. Poté zvlášť toaleta pro personál větších
rozměrů, kde na speciálním místě budou uloženy uklízecí a čisticí prostředky.

4.3.2 Personál a nabízené služby
Toto fitness centrum bude mít nemalé množství personálu. Hned při
vstupu budou k dispozici na recepci 2 zaměstnanci, kteří budou mít na starosti
vyřizování služeb zákazníkům, jejich zaplacení a předání čipů. Také budou
poskytovat informace stávajícím i potencionálně novým zákazníkům.
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Další zaměstnanec bude mít na starosti masáže. Bude zde pracovat dle
smlouvy a vykonávat objednané masáže. Samozřejmě musí mít patřičný certifikát.
Poté zde bude zaměstnanec pro takzvané wellnes služby, jenž bude mít na starost
obsluhu sauny, vířivé vany, rekreačního bazénu a solária. Zodpovídá za kvalitní
chod služeb a spokojenost zákazníků.
Také zde bude nabízena služba spinning. Pro tuto službu zákazníkům bude
vytvořen speciální rozvrh. Vyučovat zde bude jedna nebo dvě osoby. Záleží na
zájmu zákazníků a časové vytíženosti zaměstnanců. S největší pravděpodobností,
tito zaměstnanci zde nebudou na plný úvazek. To platí i pro sálové aktivity. Ty se
budou konat ve speciální hale. Mezi nabízené aktivity, na které bude uspořádaný
rozvrh, ze začátku budou zavedeny tyto: zumba, bosu, pilates, aerobic, jóga
a power jóga. Dle zájmu zákazníků se počet hodin může rozšířit, zavést nové
sálové aktivity a zrušit nevyužívané nebo omezit jejich provoz. Tyto služby budou
vyučovat certifikovaní pracovníci. Zde v hale budou probíhat též cvičení pro
těhotné a cvičení s dětmi. Oboje pravděpodobně 2x týdně. Pokud bude hala volná,
je možné ji využít na vlastní cvičení i s boxovacími pytli.
Další zaměstnanec se bude dle předem určených hodin věnovat dětem
v hlídacím koutku. Nesmí se zapomenout na osoby, jež mají na starost čistotu
interiéru a funkčnost. Pro tyto účely zde mohou být další zaměstnanci anebo ti, co
by jinak pracovali jen na zkrácený úvazek. Vše záleží na konkrétní domluvě.
Asi nejvyužívanější služba zákazníku bude posilovna. Posilovna je
dostatečně prostorná a nabízí nejmodernější stroje. Pro zákazníky bude k dispozici
trenér. Určitě zde trenér nebude každý den, od rána do večera. Je tedy zapotřebí si
domlouvat přesné datum a čas využití jeho služeb. Za barem budou vždy 1-2
zaměstnanci. U baru se budou nabízet různé nápoje, energetické tyčinky
a případně nějaké fitness pomůcky. Tito zaměstnanci mají na starost také
funkčnost strojů a nářadí pro cvičení.
V neposlední řadě je potřeba uvést, že se zde nacházejí šatny na převlékání
se sprchami a toaletami. A také další samostatné toalety. I toto patří mezi
nabízené služby zákazníkům, které jsou v ceně.
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Takřka nejdůležitější zaměstnanci jsou majitelé, manažeři a finanční
úředníci, pokud se nejedná o stejnou osobu. Ti mají na starost chod celého fitness
centra a jeho hospodaření.

4.3.3 Propagace
Jedním z největších cílů je zajištění dostatečného počtu uživatelů,
především stálých. Ti mohou být oslovování různými prostředky. Též bude
snahou si tyto zákazníky udržet, mít s nimi dobrý vztah. Díky tomu sami
zákazníci toto fitness centrum doporučí svým příbuzným a kamarádům.
Co bychom uvedli jako první je spolupráce s místním fotbalovým týmem
FC Ivančice. V naší nabídce by byli služby, které by rádi využívali, ve
skupinových slevách. Tím by naše fitness centrum získalo nové zákazníky. Na
oplátku by se vytvořila reklamní tabule lemující hrazení fotbalového hřiště. Také
logo fitness centra by umístili na svých internetových stránkách. Tato spolupráce
by mohla fungovat jak mezi muži, tak i mezi dorostenci, žáky a celým fotbalovým
výborem. Do budoucna by se dalo společně spolupracovat jak skupinově, tak
i s každým zvlášť. Tím by se fitness centrum zviditelnilo a také mělo dost stálých
zákazníků.
Další spolupráce by vedla se zdejší nemocnicí. Klienti nemocnice by měli
poskytované služby s určitou slevou. Samozřejmě by museli mít doporučení od
lékaře. Jak na masáže nebo posilovnu, tak i na cvičení s dětmi a pro těhotné.
Jiná podobná propagace by se dala domluvit se zdejšími a okolními
firmami. Nabízet jim výhodně balíčky v podobě několika služeb za menší cenu.
Na oplátku by též na svých stránkách měli logo s odkazem na naše fitness
centrum.
Jedna z nejdůležitějších propagací by byli stále se aktualizující internetové
stránky. Na těchto stránkách by se dozvídali potřebné informace, jako jsou:
otevírací doba fitness centra, nabízené služby a jejich ceny, výhodné balíčky
a permanentky. Také by se zde dozvěděli informace o místním personálu, rozvrh
sálových aktivit a spinningu, čas kdy je otevřen hlídací koutek pro děti, doba
cvičení s dětmi a cvičení pro těhotné. Samozřejmě by na stránkách nesměli chybět
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fotografie fitness centra a jeho uspořádání. Též by zde byli možné ke stáhnutí
různé pomocné informace ke cvičení a ostatním nabízejícím službám. Nesmí zde
chybět kontakt v podobě emailu, telefonního čísla a adresy. Vzor internetových
stránek je možné ke zhlédnutí v přílohách bakalářské práce včetně internetové
adresy.
Dále bychom fitness propagovali přes místní televizi Ivančice - TIV
(obr 22). Tato televize každý den vysílá zpravodajství v 9:00, 18:00 a 22:00
hodin. Mimo vysílání zde probíhá nepřetržitě infokanál. V této době by probíhal
krátký televizní reklamní spot, jenž by zval občany na využití všech služeb fitness
centra. Tento spot by byl nejčastěji vysílán v počátcích fitness centra, dále už jen
v delších intervalech. Vysílání lze sledovat i v Oslavanech, Neslovicích
a Moravském Krumlově [30].

Obr.č.22: Logo televize Ivančice
Zdroj: http://www.tiv.cz/

Další druh propagace by byl ten, co je v dnešní době nejrozšířenější. Jedná
se využití internetového serveru Facebook.com. Vytvořili bychom vlastní profil
fitness centra. Zda by byl odkaz na internetové stránky a základní informace.
Samozřejmě jak my, tak i zákazníci, by zde na takzvanou zeď mohli psát různé
připomínky, komentáře a informace. Odkaz, jak na stránky Facebook.com, tak
i na internetové stránky fitness centra by se rozesílal mezi přáteli zaměstnanců
a po doporučení uživatelům fitness centra. Ti by to rozeslali zase dalším přátelům.
Tak by to pokračovalo pořád dále. Jedná se tak o nenamáhavou a rychle se šířící
reklamu, která může nalákat spoustu nových zákazníků. Samozřejmě by tyto
stránky nebyli zanedbávané a snažili bychom se co nejrychleji a nejpřesněji
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zákazníkům odpovídat na jejich otázky a podávat nové informace. Věříme, že tato
reklama bude jedna z nejvíce účinných.
Pro reklamu by byly využity též noviny. Jednalo by se o noviny Zrcadlo,
které mají i své vlastní internetové stránky. Tyto noviny vycházejí jednou za
čtrnáct dní. Jediná výjimka jsou letní a vánoční prázdniny, kdy má redakce
dovolenou. V těchto novinách by bylo vyhrazené místo pro menší reklamu na
fitness centrum. Též na jejich internetových stránkách se bude nacházet odkaz.
Noviny je možné též stáhnout na jejich internetových stránkách. Každé vydání je
12 200 výtisků. Takřka 2/3 výtisků odebírá mikroregion Ivančicko, kde většina
jde přímo do schránek domácnostem. Na oplátku jejich noviny budeme
propagovat v našem fitness centru a nabídneme výhodné využívaní služeb [31].
Takřka poslední zdroj propagace je vyrobení plakátů, které budou
rozmístěny na určitých místech ve městě Ivančice, ale i v okolních vesnicích.
Budou vyvěšeny na frekventovaných místech. Na plakátě budou základní
informace, jako jsou: místo fitness centra, odkaz na internetové stránky plus
slevová akce, která by nové zákazníky zaujala a nalákala. Návrh plakátu se
nachází v přílohách.
A takřka nejméně náročná reklama bez vynaložení financí je komunikace.
Spokojení zákazníci budou své zážitky a doporučení předávat dále ostatním lidem
z jejich okolí. Samozřejmě se musí zaměstnanci fitness centra chovat slušně
a ohleduplně a nabízet zákazníkům služby, o které mají zájem. Tím si získáme
jejich důvěru, zákazník bude spokojený a informuje o našem fitness centru další
potencionální zákazníky.
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5. Diskuze
Tato práce je vhodnou průpravou pro založení nového fitness centra
v Ivančicích. Jak výsledky ankety, tak i popis nabízených služeb, uspořádání
fitness centra, výběr vhodného místa a propagace velmi pomůže k založení. Toto
fitness centrum je myšleno pro jakéhokoliv zákazníka. Což je od nejútlejšího věku
až po seniory.
Je dobré vyzdvihnout klady tohohle fitness centra, kde tím nejdůležitějším
je samotné vybudování. Tohle fitness centrum by mohlo být dostatečně
navštěvované. Jeho výhoda je, že v blízkém okolí se nenachází žádné podobné
centrum pro občany. Jeho nové cvičební stroje, vyškolený personál a dobrá
dostupnost takřka všemi dopravními prostředky přiláká spoustu nových
zákazníků. Hlavním úkolem bude vyjít vstříc a splňovat služby zákazníků a nebát
se nových inovací.
Určitě toto vybudování centra má i své záporné stránky. Ta největší je
nesporně investice. Na počátku je potřeba mít buď vlastní kapitál a věřit, že do
několika let se finance vrátí zpět a ze záporných hodnot se dostaneme do
kladných. Anebo zažádat úvěr od banky, kde budeme též doufat v prosperitu
fitness centra, neboť jsme zavázáni jinému podniku. Předejít tomu, abychom
nebyli pořád v minusových finančních hodnotách, se dá pomocí vhodné reklamy,
přesvědčování stálých i nových zákazníků a nabízení služeb, o které je zájem
s ochotou. Samozřejmě nejdůležitější jsou rozhodnutí, která mohou být dobrá, ale
i špatná. Těm špatným je potřeba předcházet s rozvahou.
Tato práce zatím nemá přímý podnikatelský záměr. Jedná se spíše
o nastínění situace, kterou je možné realizovat. V rámci studia se chceme dále
zabývat touhle prací a dořešit další potřebné věci k realizaci. Hlavním faktorem
k dořešení jsou zde finance, jež jsou stěžejním bodem k založení centra. Musí se
vyřešit počáteční investice, které budou nemalé, platy a další důležité body co se
týká financí. Poté je potřeba samotná registrace a povolení ke stavebním pracem
a k založení fitness centra. Při realizaci je potřeba objednat všechny stroje
a produkty, jež budou nutné. Je potřeba zajistit stálý personál, smluvní podmínky
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včetně pracovních hodin, platů a dovolené. Též nalézt firmy, od kterých budeme
odebírat občerstvení a nápoje. Musíme mít též vyřešenou možnost nákupu fitness
pomůcek a hygienických prostředků nabízených zákazníkům. Budou se dále
objevovat nové potřebné věci, které se postupem zakládání ukážou a které zvýší
počáteční investice. Díky nečekaným nákladům v počátcích může ziskovost
v prvních měsících být nižší, než by byla očekávaná. Na to je vhodné si oddělit
zvlášť finanční rezervy.
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6. Závěr
Cílem této práce bylo zjistit, zda občané Ivančicka mají zájem o nové
fitness centrum a zda by jeho služby využívali. Též zjistit, jaké služby by
využívali nejraději a kolik jsou ochotni za ně zaplatit. Také bylo zapotřebí najít
vhodné místo na založení fitness centra, jeho uspořádání a kvalitní propagaci.
V úvodu vlastní práce bylo popsáno, v jakém městě a přesně na jakém
místě bude nové fitness centrum založeno. Též zde bylo vysvětleno, proč právě
ono místo a jaké má výhody.
Déle byla vytvořena anketa. Pomocí ankety jsme se dozvěděli, zda by bylo
fitness centrum využívané, jaké služby by uvítali a jaké částka se jim zdá
přijatelná. Díky této anketě bylo zjištěno, že zdejší občané na takové služby
nejsou zvyklí, ale určitě by takovou změnu uvítali. Časem by přibývalo více
zájemců. Z výsledků ankety je patrné, že zde jsou zvyklí na jinou cenovou
hladinu. Avšak i přes toto byla většina výsledků, co se týče financí přijatelná, jak
pro uživatelé tak pro samotné fitness centrum.
Na základně výsledků z ankety bylo uspořádáno fitness centrum. Hned u
vstupu se zde nachází recepce. Od recepce jsou vchody do šaten pro muže a šaten
pro ženy. Ze šaten vede chodba, po které se zákazníci dostanou do vybraných
služeb. Tyto služby jsou: masáže, solárium, sauna, vířivá vana, relaxační bazén,
spinning, hala na sálové aktivity a box a samozřejmě posilovna, kde je i bar.
Nachází se zde i hlídací koutek pro děti. Samozřejmě jsou zde i oddělené záchody.
Celé fitness centrum je zpřístupněno i lidem na vozíčku. Též se v práci zabývalo
nabízenými služby a také personálem.
Na závěr práce byla popsána propagace tohohle fitness centra. Jedná se
o založení internetových stránek, vytvoření profilu na Facebook.com, vytištění
článku do časopisu Zrcadlo, vytvoření krátkého spotu do televize Ivančice
a vytvoření plakátů, jež budou rozvěšeny po Ivančicku. Také se zde jedná
o spolupráci s místním fotbalovým oddílem, též s nemocnicí a možnými dalšími
firmami.
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Přílohy
Příloha 1: Anketa

ANKETA FITNESS CENTRA
Pohlaví:

 Žena

Věk:



………………

Muž

Bydliště (město):……………………………………..



 

Jak často využíváte fitness centrum?
nevyužívám 1x 2 a víckrát týdně
Využívali byste fitness centrum v Ivančicích, i za podmínky dojíždění?

 Ano

 Ne

Myslíte, že by bylo fitness centrum v Ivančicích dostatečně využívané?



 Ne

Ano

Vyjmenujte jaké fitness a wellness procedury využíváte.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Využívali byste tyto procedůry? Jakou cenu byste byli ochotni zaplatit ?

 Ano

•

pilates

•

power jóga

•

jóga

•

Bosu

•

zumba

•

Aerobic

 Ne

 Ano  Ne

 Ano  Ne
 Ano  Ne
 Ano

 Ne

 Ano  Ne

Cena za sálové aktivity: 60-70

-

Kč/hod
•

spinning

Jiná:……..

 Ano  Ne

Kč/hod

110
•

 70-80 80-90 90-100

posilovna

 80-90 90-100 100-

70-80

Jiná:……

 Ano  Ne

 70-80 80-90 Kč/vstup

60-70

Jiná:……..
•

•

cvičení s dětmi

 100-120

90-100

Kč/vstup oba/hod

Jiná:…….

Cvičení pro těhotné

 Ano  Ne 90-110 110-130 130-150

Kč/hod
-

Jiná:…….

Wellness

 Ano  Ne

Kč/1.5hod
•

 Ano  Ne

solárium

 250 300 350

200

Jiná:……. ( Sauna, vířivá vana, relaxační bazén )

 Ano  Ne

 11 12 13 14 Kč/min

10

Jiná:……..
•

 Ano  Ne

masáže



V jaké době byste využívali cvičení s dětmi ve věku 1-3let? 8-9



9-10

 hod

10-11

Uvítali byste hlídací koutek pro děti, když si chcete sami zacvičit? (mimo
dobu cvičení s dětmi)

 Ano  Ne

Myslíte si, že by byla využívaná posilovna s dopoledními programy pro

 Ano  Ne
Využili byste trenéra?  Ano  Ne

cvičení se seniory?

Jakou cenu byste byli ochotni za trenéra zaplatit ?
-

Cena 10 lekcí: 2000
Jiná:……..…..

 2500 3000 3500 Kč/hod

Příloha 2: Uspořádání fitness centra

Příloha 3: Webové stránky

www.fitnessivancice.webnode.cz

Příloha 4: Plakát

!! NOVĚ OTEVŘENO !!
Pod Rénou, bývalé skladiště DHL
Jsme tu každý den pro vás
Nabídka spousty služeb za příznivé ceny
Starají se o vás vyškolení trenéři
Nyní AKCE na pernamentky
www.fintessivancice.webnode.cz

Ve zdravém těle zdravý duch

Resumé
Bakalářská práce se zabývá založením nového fitness centra, které se bude
nacházet ve městě Ivančice. Cílem práce je zjištění zájmu občanů v oblasti fitnesswellness a popsat problematiku založení fitness centra. Pomocí ankety byly
získány a pak vyhodnoceny údaje od občanů. Na základě těchto údajů byl
vytvořen návrh fitness centra. V práci je navrženo uspořádání, nabízené
procedury, služby a také propagace fitness centra.

Summary
The bachelor thesis deals with the foundation of a new fitness centre which
would be located in Invančice. The aim of the thesis is to find out the preferences
of citizens in the field of fitness-wellness and to describe the issues of foundation
of the fitness centre. Using the inquiry the data from citizens were acquired and
then assessed. On the basis of this data the proposal of the fitness centre was
created. In this thesis the arrangement of the fitness centre, the offered procedures,
services and also the promotion of the fitness centre is proposed.

