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Úvod
Téma diplomové práce jsem si vybrala z profesního zájmu. Od roku 2000
vedu fitness centrum v malém městě a denně se potýkám s rozličnými
manažerskými problémy. Mohu srovnat fungování fitness centra od jeho počátků
dodnes. Domnívám se, že mnohá fitness centra v České republice řeší stejné nebo
podobné problémy, možná jen s malými rozdíly u provozoven v malých a velkých
městech. Jak velké budou tyto rozdíly a zda vůbec nějaké jsou, snad ukáže
výsledek práce. Při shromažďování materiálů jsem narazila na problém, se kterým
jsem nepočítala, publikací o fitness centrech a jejich práci není mnoho. Pokud
některé publikace popisují práci a možnosti fitness centra, tak jen okrajově
v rámci tréninkových plánů a metod. Nedopátrala jsem se ani údajů hovořících o
počtu fitness center v České republice, a pokud ano, nebyly kompletní. Převážnou
většinu materiálů jsem tedy získala sběrem internetových dat a dat z časopisů.
K výzkumu jsem si vybrala kvantitativní metodu sběru dat, a to metodu
dotazníkovou a kvalitativní metodu sběru dat pozorování. K výzkumu jsem
použila dva dotazníky, dotazník adresovaný majitelům a manažerům fitness center
a dotazník pro širokou veřejnost. Oba prošly předvýzkumem, který mi pomohl
vybrat a ujasnit podobu výzkumných otázek. V průběhu psaní diplomové práce se
však ukázalo, že tento problém má širší horizont. Tato skutečnost s sebou přináší
mnoho dalších otázek, které v dotazníku ještě mohly být. Vzhledem k deficitu,
který tento obor má v České republice oproti světovému fitness průmyslu, jsem
chtěla ověřit, zda lze zahraniční zkušenosti použít v našich českých podmínkách,
nebo je to zcela nemožné. Současně jsem chtěla poukázat na problematiku ze
strany provozovatelů a klientů.
V diplomové práci se zabývám vývojem fitness center v České republice,
zejména obdobím od roku 1989 do současnosti. Jeho nynější vývoj je však
zásadně ovlivněn léty předchozími, kdy ve světě vznikala fitness centra, která se
rozvíjela bez omezení. Naproti tomu v českých podmínkách po 40 let totalitního
socialistického režimu žádná komerční fitness centra vzniknout nemohla. Dvacet
čtyři roků máme možnost volně podnikat, založit fitness centrum, podle jakékoliv
koncepce, otázkou je, zda využíváme zahraniční zkušenosti či nikoliv. Cílem této
práce je interpretací vlastních zkušeností a studiem literatury zmapovat vývoj
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fitness center v minulosti, jejich současný stav a další možnosti pro jejich budoucí
práci. Cílem práce je také potvrdit nebo naopak vyvrátit výzkumné otázky, nebo
definovat nové otázky pro další výzkumná téma.
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1

Přehled dosavadních poznatků

V roce 1989 změnou totalitního socialistického režimu v České republice
na demokratický systém vedení společnosti umožnilo živnostenské podnikání a
začaly vznikat živnosti v oblasti tělesné výchovy. V počátcích nebylo podnikání
v této živnosti vázáno žádnou odborností, prakticky si mohl otevřít fitness
centrum téměř každý občan České republiky starší 18 let. První zákon, který řeší
zpřísnění pravidel pro provozovatele fitness center, nabyl platnost až 1.3.2000.
Tímto zákonem byla živnost volná, která nezavazovala provozovatele sportovních
zařízení k žádnému vzdělávání, změněna na živnost vázanou, kde již odbornost
byla požadována ze zákona. Provozovatel byl povinen nejpozději do 1.4.2003
předložit osvědčení o odborné způsobilosti, pokud tak neučinil, byla mu živnost
pozastavena. Pro fitness to byl přínos ve zkvalitnění služeb, každý provozovatel
fitness centra měl povinnost získat příslušné vzdělání v oboru fitness. Zákon říká,
zde se jedná o přímou odbornou práci s klientem - o vedení obsahového,
metodického procesu, včetně poradenské činnosti, kdy je provozování těchto
zařízení

podmíněno

příslušnou

odbornou

tělovýchovnou,

sportovní

či

fyzioterapeutickou kvalifikací odpovídající nabízené službě. Např. Provoz
zařízení pro pohybové a rekondiční aktivity, Fit centra, provoz rekreačních a
regeneračních bazénů, saun apod. (Archív MŠMT1, 2000) Z uvedeného vyplývá
důležitost změny zákona, kdy odborná práce s klientem vyžaduje potřebnou
kvalifikaci. V období od roku 2000 do roku 2008 byl povinen každý již fungující
provozovatel fitness centra doložit vzdělání v oboru a zároveň nikdo
bez požadovaného vzděláním nemohl získat nové živnostenské oprávnění pro
živnost vázanou, která umožňovala provoz tělovýchovných zařízení.
Změna opět nastala v živnostenském zákoně vydáním novely zákona
z roku 2008, kdy snaha zjednodušit agendu v oblasti živnostenských listů
přesunula živnost provozování tělovýchovných zařízení do živností volných, což
opět posunulo, podle mého názoru, fitness centra o krok zpět. Znění novely
zákona: „Zabezpečování provozu tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k
regeneraci a rekondici, například atletických a zimních stadionů, tělocvičen,
plaveckých bazénů, koupališť, fitcenter, a jejich pronajímání k bezprostřednímu
1

MŠMT je zkratka pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
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použití spotřebiteli k provozování sportovní a tělovýchovné činnosti a k
regeneraci a rekondici. Při provozování tělovýchovných zařízení a zařízení pro
regeneraci a rekondici kromě výše uvedených činností i činnosti spojené s
poradenstvím a metodikou nabízené služby. Organizování a pořádání sportovních
soutěží a činnosti sloužící podpoře a propagaci sportu. Činnost agentů a agentur
zastupujících výkonné sportovce za účelem zajištění účasti na sportovních
soutěžích a podobně. Činnost výkonných sportovců, případně rozhodčích,
provozovaná samostatně a za účelem dosažení zisku. Obsahem činnosti není
poskytování tělovýchovných služeb (činnost trenérů) ani činnost amatérských
výkonných sportovců“ (Sbírka zákonů, 2008). Díky tomuto shrnutí a
zjednodušení podmínek k získání živnostenského oprávnění se nabízí opět
možnost provozování fitness center bez příslušné kvalifikace. Přestože nemůže
provozovatel fitness centra své klienty lekcí vést, může je však nechat cvičit bez
dohledu. Praxe je nyní taková, že provozovatelé fitness center prioritně potřebují
zajistit základní fungování zařízení, odbornost zaměstnanců je až sekundární
záležitostí. Provozovatel řeší manažerské záležitosti sportovního zařízení, díky
absenci vzdělání v oboru nezná problematiku, ani si neuvědomuje, jak je práce s
klientem důležitá. Zákon mu nenařizuje zaměstnávat odborníky, tedy je mít
nemusí, proto jsou fitness centra bez odborného dohledu běžnou praxí. Klient
v příjemném prostředí s kvalitním zařízením, neznalý cvičebních postupů je
vydán napospas samoobjevování. Odborné vedení má velký význam pro zlepšení
návštěvnosti fitness zařízení, vnáší do fitness oboru vážnost a důvěryhodnost.
Mnohá fitness zařízení zaměstnávají recepční, kteří umí prodat vstupy a produkty,
ale odborná práce s klientem chybí. Vázanou živností nadále zůstala činnost
„Poskytování tělovýchovných služeb“, kde je nutné mít potřebné vzdělání. Zde
také nastala v novém zákoně změna, která vydávání živnostenského oprávnění
omezila jen pro konkrétní odbornosti. To znamená, že nelze zaštítit všechny
odbornosti jedním vzděláním, například instruktor aerobiku smí vést pouze lekce
aerobiku. Tato změna je z mého hlediska pro kvalitu fitness nepodstatná, neboť
všichni instruktoři školení v akreditovaných zařízeních musí být po odborné
stránce srovnatelně vzdělaní, liší se jen konkrétní specializací.
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V České republice existuje rozsáhlý systém vzdělávání ve fitness podle
oborů, které přesně stanovuje MŠMT a přiděluje akreditaci pro vzdělávací
zařízení, na jejichž základě je pak možno získat živnostenské oprávnění pro
živnost vázanou „Poskytování tělovýchovných služeb“. Avšak neexistuje
legislativa,

která

by

nařizovala

odbornost,

je

tedy

na

jednotlivých

provozovatelích, zda mají zájem se vzdělávat či nikoliv, zde může být
významným faktorem konkurence. Centrum, které ušetřilo na vzdělávání, může
konkurenci porazit cenou, záleží pak na klientovi, zda vybere cenu nebo kvalitu.
Jestliže fitness centra postrádají status odbornosti, nemohou pak počítat
s podporou odborníků, lékařů, fyzioterapeutů. Stále tak převládá řešení
pohybových potíží medikamenty i přesto, že je možno odstranit je pravidelným
pohybem.

1.1

Definice základních pojmů

Problematika vývoje fitness center v České republice zahrnuje období
historie fitness od roku 1989, vznik prvních fitness center, současnou situaci a
další vize, možnosti a cíle do budoucna. Definuji základní pojmy, kterými se budu
v této práci zabývat.

1.1.1 Fitness
Jako fitness se označují sportovní aktivity i celkový životní styl mající za
cíl všeobecnou tělesnou kondici, celkovou zdatnost, zlepšení držení těla, zlepšení
vzhledu postavy apod. (Kolouch, 1990). Podle Stackeové (2010) „současná
metodika posilování ve fitness centrech chápe jako hlavní cíl této pohybové
aktivity navození a udržení svalové rovnováhy za současného zvyšování síly a
kondice“. Pojem fitness je chápán z různých pohledů, mnohdy rozdílně.
Fitness je jistou měrou úzce spojen s kulturistikou, což napovídá i názevSvaz Kulturistiky a Fitness České republiky. Tento svaz sdružuje sportovní kluby,
ve kterých trénují kulturisté většinou za účelem účasti v soutěžích. Podle stanov
SKFČR2 „organizuje a řídí sportovní soutěže vzdělávací a jiné akce“ (Jebas,
2011). V kulturistickém pojetí představuje pojem fitness sílu. Hlavní náplní
2

SKFČR je zkratka pro Svaz kulturistiky a fitness České republiky
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tréninkových jednotek je objemový trénink. Kladen je důraz na estetický pohled
na lidské tělo bez ohledu na zdravotní zásady tréninku. Soutěžní kulturistika
preferuje velký objem vyrýsovaných svalů, vypracovaných na základě speciálního
tréninku, jídelníčku a potravinových doplňků. Předsoutěžní dieta a dehydratace
organismu je podle mého názoru proti zásadám zdravého životního stylu. Pravidla
soutěží kulturistiky a fitness přesně stanovují hodnocení soutěžících. Hlavním
hodnotícím parametrem je rozvoj svalů, hodnocený podle jednotlivých soutěží
rozdílně,

jinak

u

kulturistů,

jinak

u

soutěží

Fitness

a

Bodyfitness

(Jebas&Vinogradov, 2012). Klienti, jejichž cílem je „kulturistický vzhled“, často
kopírují tréninkové metody kulturistů bez předchozího kondičního tréninku a
znalostí důsledků.
Pojem fitness používá ve svém názvu také FISAF3 (2013). Je to občanské
sdružení, které se zabývá především pořádání soutěží a vzdělávání instruktorů.
V bodě 2 jeho stanovy uvádějí, že „FISAF zkvalitňuje tělovýchovný proces
přípravou kvalifikovaných instruktorů a trenérů a tím pečuje o dobrou kondici a
zdraví populace“. Jako nezisková organizace využívá FISAF možnosti získávání
grantů na školení instruktorů a trenérů. Je členem mezinárodní federace
sportovního aerobiku a fitness a jako jediný svaz v ČR má právo pořádat soutěže
v soutěžních formách aerobik fitness a hip hop (Havrdová, 2011).
Fitness je svým významem spojen také s pojmem wellness. Podle Fořta
(2004) „budete-li relativně zdraví, dobře stavění a přiměřeně fyzicky zdatní,
budete v dobré náladě a to všechno znamená, že budete wellness“. Fořt hovoří o
fitness jako o módní aktivitě, která zanedbává ostatní složky životního stylu a
vyzdvihuje wellness jako harmonický rozvoj osobnosti. Jeho názor je možná
ovlivněn kulturistickým pohledem na fitness, nebo soutěžní formou aerobikového
pojetí FISAF. Fitness je podle jeho slov nekomplexní tím, že zanedbává ostatní
složky životního stylu. Zde vidíme rozporuplný pohled na pojem fitness i u
odborníků, kteří se zabývají problematikou správného životního stylu, do kterého
fitness podle mě neodmyslitelně patří. Vysvětlení obou pojmů má podle mého
názoru shodné parametry.

3

FISAF je zkratkou pro Český svaz aerobiku fitness a tance
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1.1.2 Fitness centra
Fitness centra jsou místa, která, jak název napovídá, jsou centrem
pohybových aktivit, díky nímž by mělo být naše tělo fit. Jedná se o sportovní
zařízení, jejichž nabídka služeb se velmi liší vybavením, výběrem nabízených
služeb a jejich úrovní. Některá centra jsou zaměřena pouze na kulturistiku. Jiná
jsou výhradně pro ženy například Contours a Expreska. Menší fitness centra
nabízí pouze posilovnu, jiná posilovnu a skupinové lekce, Aerobik, Spinning,
Pilates a podobně. V nabídce větších fitness center jsou navíc i wellness, bazén,
sauna, masáže aj. Všechna fitness centra by měla nabízet služby osobního trenéra,
odborníka, který se postará o klienta, naučí ho, jak pracovat se svým tělem. Vždy
ale tomu tak není.
1.1.3 Klubové členství
Klubové členství pochází z Anglie, jeho zavedení nebylo přáním klientů,
ale ekonomickou nutností provozovatelů fitness center, vzhledem k potřebám
investovat do kvality zařízení, platů kvalifikovaných zaměstnanců (Studentské
EU, 2008). Klubové členství je způsob organizační struktury ve fitness centrech.
Je zaměřen na pravidelně přicházejícího klienta, který je ochoten zaplatit vstupní
poplatek a každý měsíc posílat platbu do svého klubového fitness, bez ohledu na
to zda v tom měsíci bude chodit cvičit. Cílem klubového členství je vyrovnaná
platební bilance klubu.

1.2

Historie fitness

Mluvíme-li o vývoji, je nutné nahlédnout do historie. Historie tělesných
cvičení je velmi obsáhlá, není však předmětem této práce. Uvedu stručně jen
důležité momenty, které ovlivnily potřebu člověka být fit. V období existence
primitivního člověka byla tělesná zdatnost otázkou života a smrti. Útěk před
predátory, každodenní hledání a získávání potravy vyžadovalo zdatného tvora.
Zákon přírody vyřadil z vývoje jedince slabé, možnost přežití byla jen pro silné a
zdatné. Začátek sedavého způsobu života můžeme přiřadit do časové osy, kdy lidé
začali domestikovat rostliny a živočichy, na základě toho vytvářeli osady a stavěli
obydlí, ulehčili si tak cestu za potravou a částečně byli ochráněni před predátory.
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Dnešní člověk dokázal sedavý způsob života dovést do dokonalosti. Téměř bez
námahy může žít i pracovat. Zase je to člověk, který se tomuto způsobu života
brání a jak jinak než pohybem zcela promyšleným a účelným (vlastní databáze).
Mezi nejstarší propracované pohybové programy patří Kung-fu, jež císař
Chuang-ti roku 2 689 př.n.l. vytvořil jako systém léčebné a zdravotní gymnastiky.
Základem byla prostná cvičení, stoje, úklony, pohyby paží a nohou, sed a pohyby
v sedu, leh a cvičení v lehu a dýchací cviky ( Kössl, Štumbauer &Waic, 2006, s.
9). Ještě starší cvičení pochází z Indie. Šest tisíc let staré zmínky v knihách véd o
józe a fakt, že jóga je i dnes velmi populární metoda cvičení, ukazuje na
promyšlenou a léty prověřenou správnost této metody. Jóga obsahuje soubor ásan,
krijí a muder, které mají mimo jiné i léčivé účinky pro lidské neduhy, nejde jen o
cvičení samotné, ale také o dechová cvičení, na správné dýchání je kladen velký
důraz (Giri, 1999, s. 9). Oba tyto programy ovlivnily téměř všechna současná
cvičení, jejich účinky jsou léty prověřené a přejímá je velké množství nově
vznikajících moderních forem cvičení.
Velmi významná v historii tělesných cvičení je antická kultura. Lidé svá
těla udržovali pravidelným cvičením, tělesný pohyb byl považován za součást
zdravého a harmonického způsobu života. Aténský tělocvičný systém preferoval
gymnastická cvičení, která zdokonalovala jak tělesnou, tak duševní stránku
obyvatel. Řecký lékař Hippokrates znal potřebnost kvalifikovaných odborníků na
poli tělesné výchovy. Žádal vzdělávání cvičitelů, kdy polovinu vzdělání měly
tvořit vědy lékařské, tím významně přispěl k rozvoji gymnastiky (Kössl,
Štumbauer &Waic, 2006, s. 13-18).
Historicky významný byl pro tělesnou kulturu i český pedagog
J.A.Komenský (1592 – 1670), který byl přesvědčen, že pohyb je důležitý pro
rozvoj dítěte. Ve svých knihách popisoval důležitost tělesné výchovy a v roce
1651 se mu podařilo prosadit tělesná cvičení a hry do řádné výuky. V díle
Informatorium školy mateřské se zabýval významem her i tělesných cvičení pro
zdravý rozvoj dítěte ( Kössl, Štumbauer &Waic, 2006, s. 38-40).
Obrovský politický vliv církve na dlouhá léta utlumil péči o tělo, až
osvícenství v Evropě v 18. století znamenalo změnu myšlení. Projevilo se
kritickým pohledem na církev a znovuobjevováním antického odkazu. Ve Francii
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se díky politickým změnám, které přinesla Francouzská revoluce, projevila touha
po vzdělání, kultuře a potlačení starých dogmat. Významný představitel
osvícenství francouzský filozof Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778) propagoval
přirozenou výchovu přirozenými prostředky a v přírodě. Jeho citát "Slabé tělo činí
i slabou duši. Čím je tělo slabší, tím víc rozkazuje, čím je silnější, tím více
poslouchá“ (Kössl, Štumbauer &Waic, 2006, s. 40-46) vystihuje potřebu
pohybových cvičení obecně a stalo se mottem pro mé fitness centrum. Práce na
zdokonalování tělesné kondice se začala rozvíjet a překročila amatérismus.
Objevují se snahy o vědecký a systematický přístup k tréninku, o který se
zasloužil španělský vojenský důstojník F. Amoros z Ondeano. Založil ve Francii
v roce 1820 vojenský tělovýchovný ústav, zavedl nejen lékařskou kontrolu
cvičenců s vedením osobních karet, ale zabýval se i novými možnostmi využití
nářadí a výzkumem přístrojů. Nejznámější je jeho ergograf - přístroj k měření
lidské práce, fyziologické síly a únavy. Po politických událostech roku 1937 byl
jeho ústav uzavřen a tělesná výchova byla zapovězena (Kössl, Štumbauer &Waic,
2004, s. 62-64). O tělesnou kulturu a systematický trénink se zasloužil také
Miroslav Tyrš (1832 – 1884). Český historik a estetik vytvořil první systém
tělesných cvičení., tzv. „Tyršovu soustavu“. Tyrš zbudoval českou soustavu a
metody

tělocvičné,

využil

přitom

všech

svých

rozsáhlých

vědomostí

fyziologických, filosofických i estetických, dbal na brannost a statnost národa, tak
i ladnost a úhlednost, inspirovala ho antická gymnastika, kterou rovněž studoval
(Kössl, Štumbauer &Waic, 2004, s. 108-110). Poválečné období nastartovalo
studenou válku, která vytvořila silné konkurenční prostředí mezi Východem,
jehož hlavní představitel byl Svaz sovětských socialistických republik, a
Západem, jehož hlavní představitel byly USA. V zemích orientovaných směrem
k sovětské ideologii byla snaha o centralizaci a kontrolu sportovních klubů.
Významnou zbraní studené války byl sport ve své vrcholové formě, ale také různé
přehlídky zdatnosti národa v podobě spartakiád. Státy věnovaly velké prostředky
na výzkum v oblasti sportu, vědecké týmy zkoumaly, jak lépe efektivněji trénovat
a být tak výkonnější ve všech sportovních disciplínách. Sport byl zaměřen
především výkonově, zdravotní stránka nehrála důležitou roli, mnohdy pro lepší
výkon byly použity zakázané prostředky (doping) a sportovci byli přetěžováni.
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Sportovní svazy a organizace věnující se výchově sportovců využívaly
nejmodernější poznatky vědy, vznikaly tréninkové metody a testování fyzické
zdatnosti. Poptávka po vzdělávání v oblasti tělesné kultury dala vzniknout
oborům, katedrám i fakultám věnujícím se vzdělávání sportovních odborníků,
trenérů a učitelů. V roce 1952 vznikly na vysokých školách katedry tělesné
výchovy, které nahradily ústavy pro tělesnou výchovu, jež vznikly po válce.(
Kössl, Štumbauer &Waic, 2006, s. 140-146). Demokratický západ oproti
socialistickému východu umožňoval i komerční vývoj sportu. Větší volnost
umožnila významný rozvoj fitness aktivit a velkou expanzi fitness center
v západní Evropě a Americe.
Významný přínos pro fitness a monitoring fyzické kondice představuje
práce amerického vojenského lékaře Keneetha Coopera (1931). Vypracoval
systém, který preferoval aerobní cvičení před silovým, neboť na vojáky byly
kladeny vysoké nároky na dlouhodobou aerobní vytrvalost. V roce 1968 navrhl
způsob testování aerobní zdatnosti. Cooperův test se dodnes používá (Moreni,
2011). V roce 1970 odešel z armády a založil Aerobik centrum v Dallasu. Dodnes
je Cooper symbolem zdravého životního stylu. Jeho citát „Fitness je cesta ne cíl.
Je třeba pokračovat po zbytek svého života“ vystihuje jeho celoživotní práci
(Cooper, 2013).
To je jen krátký exkurz do historie tělesných cvičení a vyzdvihuje jen část
osobností, které se podle mého názoru významně zasloužily o vývoj fitness a také
z jejich zkušeností čerpají zakladatelé fitness center.

1.2.1 Historie fitness center ve světě
Dnešní podoba fitness center prošla vývojem, který je v kontextu s celou
historií tělesných cvičení a zařízení, ve kterých se v minulých letech a stoletích
cvičilo jen nepatrný zlomek času. Zmíníme se jen o některých významných
osobnostech v historii zakládání fitness center. Hippolyte Triat (1812-1881)
studoval antická gymnastická cvičení a v roce 1840 založil posilovnu v Bruselu
v Belgii. V Paříži v roce 1849 založil posilovnu na avenue Montaigne. Jako první
zavedl cvičení ve skupinách pod dohledem cvičitele. Odléval činky a vymyslel
princip permanentek (Tissot, 2013). Německý průkopník tělesných cvičení Attila,
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vlastním jménem Durlacher,L. (1844-1924), byl zakladatelem škol tělesné kultury
v Evropě, výrobcem dutých kulových činek, vymyslel cviky, ustavil první
rekordy, jako první použil termín „studio“, v New Yorku otevřel slavnou
posilovnu. Žák Attilův, němec Eugen Sandow (1867 - 1925), založil první fitness
centrum v roce 1898 a začal vydávat časopis o cvičení, který měl velký úspěch.
V roce 1923 vydal knihu Bodybuilding, kde popisuje tréninkové metody, vytvořil
tak název pro kulturistický styl. Je považován za otce kulturistiky (Kotous, 2012).
Velký rozmach v zakládání fitness center v Americe spustil Jack La Lane (1914 2011), který vydal řadu knih o fitness a vytvořil televizní fitness show, které se
vysílalo 34 let. Vynalezl řadu posilovacích strojů, natočil videokazety pro domácí
cvičení a cvičil se starými a postiženými lidmi, neboť věřil ve zdravotní účinky
cvičení. V roce 1939 založil první fitness centrum v Kalifonii jako centrum
zdraví. V počátku byli lékaři proti jeho snažení, La Lane tehdy řekl: “Lidé si
mysleli, že jsem šarlatán. Lékaři byli proti mně, řekli mi, že práce se zátěží
způsobí lidem infarkt a ztrátu sexuálního apetitu“. Velkou část své práce věnoval
stravě, zdůrazňoval její nezastupitelnou úlohu v oblasti zdravého životního stylu
(Wikipedie, 2013). Významnou tváří kulturistiky je také Arnold Schwanzeneger.
Proslavil kulturistiku po celém světě, jako nejmladší vyhrál titul Olympia celkem
sedmkrát. Jeho herecká kariéra a také soutěžní aktivita mu pomohla stát se
světově známým kulturistou. Stejně jako jeho předchůdce založil fitness centra a
věnoval se výživě. Schwanzeneger se přiznal, že v roce 1977 bral anabolické
steroidy pro údržbu svalů. V té době ještě neexistovala osvěta o možných
zdravotních důsledcích při konzumaci těchto dnes již zakázaných látek. To je pro
fitness špatná reklama, i přesto zůstává Schwanzeneger pojem ve fitness (Jordán,
2011). Popisuje fyzickou zdatnost, která je základem pojmu fitness takto: „Kdyby
existovala věc, kterou byste mohli opatřit svému dítěti, abyste jej učinili
zdravějším, šťastnějším a lépe vybaveným na střet se životem, neudělali byste
vše, abyste tuto věc získali? A takový dar existuje - fyzická zdatnost.“
Schwanzeneger (1993). Aerobní skupinové lekce, které jsou součástí fitness, mají
také počátky v USA. Jejich propagátorka Jane Fonda od roku 1982 natočila 20
DVD, na kterých cvičila aerobní gymnastické sestavy. Její osobnost dokázala
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rozšířit toto cvičení do celého světa. Americké posilovny rozšířily svou nabídku o
sály pro skupinové lekce.
Od dob Hippolite Triata vznikala po celém světě fitness centra, jejich
množství doposud nikdo nespočítal. Domnívám se, že to zřejmě ani neudělá,
neboť přirozeným vývojem je neustálé zakládání a likvidace fitness center. Tento
proces ovlivňuje poptávka klientů, nadšení provozovatelů a investorů, celková
ekonomická situace a další okolnosti.
1.2.2 Historie fitness center v České republice
V České republice se vývoj fitness center oproti USA a ostatním
evropským demokratickým zemím zabrzdil téměř o 40 let. Fitness centra v ČR od
doby svého vzniku a rozmachu po roce 1989 prošla významným vývojem.
V počátcích měla podobu kulturistických tréninkových center, už proto, že je
zakládali především kulturisté, kteří již před rokem 1989 získávali zkušenosti ve
sportovních klubech zabývajících se kulturistikou a soutěžemi v ní. Pro nově
vznikající fitness centra jejich provozovatelé zákonitě čerpali z těchto zkušeností,
jejich provoz byl zaměřen zejména na kulturistiku.
Trenéři a instruktoři, autoři odborných publikací a vydavatelé časopisů, ale
také zakladatelé soukromých trenérských škol byli rovněž kulturisté a mnohdy
úspěšní závodníci. Kulturistika má v naší republice tradici a domnívám se, že stojí
u počátků zakládání fitness center u nás. Významnou osobností je dvojnásobný
mistr světa v kulturistice Peter Jablonický (1963), který provozuje 11 let fitness
centrum v Olomouci. Jeho fitness centrum je vybaveno posilovnou a squashovými
kurty a nabízí služby s tím spojené, jeho slavné jméno tvoří úspěšnou reklamu
(Jablonický, 2013). Pro fitness centra v ČR je rovněž významná práce Petra
Tlapáka, který využil své zkušenosti gymnasty, kulturisty a pedagoga a v roce
1991 založil institut vzdělávání fitness instruktorů. Napsal více než 50 publikací o
cvičení. Mezi nejznámější patří publikace Tvarování těla pro muže a ženy. Je to
učebnice pro všechny zájemce o posilování, zejména v posilovně. Autor zde
popisuje nejen správné provedení jednotlivých cviků, ale také skladbu lekce a
strečinkové metody (Tlapák, 2007). Jiný pohled vložila do fitness žena, která také
začínala svou sportovní kariéru v kulturistice, Daniela Stackeová (1972). Svým
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rozsáhlým dílem a pedagogickou činností přispívá k profesionalizaci fitness
center, fitness instruktorů a zabývá se zdravotní stránkou fitness tréninků. Petr
Stach (1949) je poslední, kterého zmíním, v roce 1990 založil trenérskou školu
pro fitness instruktory. Podle mě by fitness instruktor měl být nejdůležitějším a
fungujícím článkem fitness centra, proto se domnívám, že zmíněné osobnosti jsou
velmi důležité pro vývoj fitness, neboť své zkušenosti vkládají do vzdělávání
fitness odborníků.
Průkopnicí aerobního cvičení u nás je Helena Jarkovská, která v roce 1987
vydala knihu Aerobní gymnastika, v ní přehledně popsala význam a jednotlivé
cviky aerobní gymnastiky. Kniha byla vydána spolu se speciální ozvučenou
kazetou (Jarkovská, 1987). Před rokem 1989 se aerobní gymnastika podle
Jarkovské a Fondové cvičila ve školních tělocvičnách, do fitness center se dostala
až mnohem později. Po roce 1989 nastal velký rozvoj v oblasti fitness. Ze západu
se k nám dostávaly nové směry. Pořádaly se mezinárodní kongresy, lidé měli
možnost se v zahraničí vzdělávat. Vznikala nová soukromá fitcentra a školicí
střediska také v této oblasti fitness aerobních skupinových aktivit, jako například
FISAF nebo Moravská škola aerobiku. Také Asociace sportu pro všechny má své
školicí zařízení ACI. Významnou postavou v rozvoji fitness v ČR je Olga
Šípková, která svými soutěžními úspěchy v roce 1997 přispěla k popularitě nově
vznikajícího aerobiku v očích široké veřejnosti. V těchto letech každá česká žena
chtěla cvičit aerobik s Olgou Šípkovou, byla velkým vzorem a motivací. Mimo
svou soutěžní kariéru vedla a stále vede komerční lekce pro širokou veřejnost.
Pořádala turné po celé ČR, na kterých si mohli lidé zacvičit s mistryní světa.
Natočila množství videokazet s názvem Aerobik pro všechny, díky kterým se
aerobik dostal i do mnoha domácností (Kubíková, 2007). Šípková také založila v
Praze fitness centrum, kde se věnuje fitness aktivitám na komerční bázi.

1.3

Způsoby vedení fitness center

Podle Stackeové (2010) je koncept fitness v ČR značně nejednotný.
Vychází z rychlého vývoje fitness a ze změn spektra návštěvníků fitness center a
jejich motivace k této aktivitě. V této kapitole uvedu typy a způsoby vedení
fitness center.
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Česká republika se v oblasti fitness stále rozvíjí, podle statistik
Eurobarometru stále ještě velmi malé množství občanů sportuje, oproti ostatním
vyspělým západním zemím, které mají několik let vývoje náskok. Eurobarometr
(2009) uvádí, že 28% Čechů sportuje pravidelně, zatímco 37% nesportuje vůbec.
Největší zájem o sport mají ve Švédsku, Finsku a Dánsku, kde pětkrát týdně
sportuje 25% obyvatel, zatímco v Bulharsku, Řecku a Itálii jen 3%, ukazuje to na
demografický vliv a polohu dané země? Česká republika je polohou v samotném
středu těchto dvou směrů, má velkou možnost expanze směrem severozápadním,
podle povahových rysů jsme populace, která se vždy nechává silně ovlivňovat
silnějšími státy. Předpokládám proto rozvoj v oblasti fitness podle rozvinutějších
a vyspělejších zemí, vzhledem k mentalitě národa. Fitness centra v České republice
žijí vlastním životem. Poklidný rozvoj narušují nadnárodní fitness řetězce, které ve

velkých městech jako Praha a Brno založily fitness centra, která fungují na
základě klubového členství. V malých městech však zatím nepředpokládám
expanzi ze zahraničí, vzhledem k momentálnímu nastavení obyvatel, kteří
prozatím nemají potřebu pravidelného pohybu zažitou. V budoucnosti je ale zcela
možný rozvoj nízkonákladových fitness center, která vytvoří silné konkurenční
prostředí i v menších městech. Zahraniční fitness centra jsou již poučena
dlouholetou zkušeností, mají propracovaný plán řešení sezónnosti fitness
businessu. Zatímco ryze česká fitness centra, založená díky nadšení svých
majitelů, produkovala zisk až sekundárně, zákonitě se pak musela dostat do potíží
zejména v krizových letech. Českým provozovatelům stále chybí zkušenosti a
pohled na fitness jako na business a ne jako na zájmovou činnost. Fitness centra
v zahraničí jsou vedena většinou systémem klubového členství. V České republice
je systém klubového členství zatím ojedinělý a většinou jen ve velkých městech.
1.3.1. Klubové fitness
S konceptem klubového členství v České republice se můžeme setkat
například u golfových nebo tenisových klubů a většinou jsou to kluby s jistou
prestiží. Klienti těchto klubů jsou finančně dobře situováni a klubové členství je
přirozená součást tohoto odvětví sportu. Fitness centra v ČR nejsou běžně vedená
jako kluby a stejně tak přijetí klubového členství je spojováno s obavami o ztrátu
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klientů, která předčí i možné výhody z toho plynoucí. Nespornou výhodou pro
provoz fitness center jsou stálé poplatky a platby. Díky tomu je zajištěna stabilita
klubu i v měsících, kdy ostatní neklubová fitness centra mají nižší příjmy díky
menší návštěvnosti, zejména v letních měsících. Finanční stabilita umožňuje
pravidelné investice do zkvalitňování služeb, klubová fitness centra jsou lépe
vybavena a slouží většinou dobře situovaným a náročným klientům. Klubové
členství je pro klienty závazek, možná i motivace, chodit cvičit, když si to platí.
Převládá obava provozovatelů ze ztráty klientů, kteří nejsou ochotni platit za
fitness, když nejdou cvičit, nechtějí být svázáni takovou povinností. Podle
generálního manažera Pražského fitness klubu Jana Brabce (2010), který hovoří o
výhodách klubového členství takto: „Výhoda klubového členství je jednoznačná.
Jedině tak – díky regulérním pravidelným měsíčním poplatkům – dokážeme všem
členům Balance Clubu Brumlovka nabídnout stabilní úroveň služeb a udržet
zaručenou kvalitu celého zařízení. Ta spočívá nejen ve špičkovém zázemí, ale i ve
kvalitě personálu a stálém rozvoji nabídky služeb a sportovního vybavení.“ S tím
mohu souhlasit, podle mé zkušenosti je návštěvnost fitness centra ovlivňována
mnoha faktory. Patří mezi ně nepřízeň počasí, roční období, celková politická a
ekonomická situace a další. Z toho je zřejmé, jak jsou příjmy ve fitness centrech
nestabilní oproti příjmům ve fitness klubech, jejichž platby jsou pravidelně
inkasovány nezávisle na tom, zda klient cvičí nebo ne. Klubová fitness nabízí
svým klientům služby, které klient bez klubového členství nemůže využívat.
Výhodou klubového členství je rovněž motivace klientů k pravidelnému cvičení,
vzhledem k tomu, že má zaplaceno, půjde cvičit, i když se mu nechce. Pravidelné
cvičení má pozitivní vliv na organismus a je efektivní pro dosažení klientova cíle,
což je efektivní pro další motivaci. Velká města mají potenciál pro provozování
klubových center, který je dán počtem a kupní silou obyvatel. Provozovatelé
v malých městech se dívají na možnost provozovat fitness jako klub skepticky,
mají obavu, že jejich klienti půjdou do konkurenčního centra, kde klubové
členství není. Jejich obava je oprávněná, někteří klienti by určitě odešli, zejména
ti méně solventní, kteří si nemohou každý měsíc dovolit vysokou investici do
poplatků klubu a vyhledávají fitness podle ceny, tak se může stát fitness jako klub
nedostupný široké veřejnosti. Myslím si, že je důležité vytvořit systém vedení
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fitness centra, podle toho, jaké klienty chceme oslovit. Pokud chce provozovatel
oslovit klienty méně solventní, musí být klubové členství tak levné, aby si ho
koupili všichni. Odrazí se to však na kvalitě služeb, takové fitness nemá
prostředky na větší investice do kvalitního vybavení, je však otevřeno širšímu
okruhu veřejnosti.
1.3.2 Podnikové fitness
Podniková fitness centra jsou zařízení sloužící konkrétní skupině, většinou
nejsou plně zpřístupněna veřejnosti. Mnoho velkých úspěšných světových firem
se stará o své zaměstnance, jejich snaha o zdravého a odpočinutého zaměstnance,
který má pro firmu větší užitek, se těmto firmám vyplatí. Zařizují pro své
zaměstnance firemní fitness centra, nebo využívají již fungující, komerční fitness
centra, a svým zaměstnancům přispívají v podobě benefitů. V České republice
fungují benefity pro zaměstnance především v podobě poukázek, tyto však jsou
účelově vázány na víc produktů, zaměstnanci poukázky uplatňují v lékárnách a
podobně. Poukázkový systém však neplní funkci, kterou by měl - zvýšit fyzickou
zdatnost zaměstnanců. Podle Hobzy (2012) propagace otázek v oblasti zdraví a
sportu ve vztahu k práci patří v naší republice k nejslabším článkům, jak v očích
firem, tak v očích široké veřejnosti. V zahraničí jsou požadavky na fyzickou
zdatnost zaměstnanců běžnou praxí. Některé firmy pořádají pro své zaměstnance
sportovní dny, při kterých testují fyzickou zdatnost svých zaměstnanců. Firma
Philips v roce 2001 postavila v Hranicích na Moravě velký provoz, jedním z
kritérií pro přijetí do zaměstnání byly fyzické testy. Svědčí to o uvědomění
zahraničních zaměstnavatelů o důležitosti fyzicky zdatných zaměstnanců. Firma
Appel počítá s podnikovým fitness centrem pro své zaměstnance i v novém
komplexu Appel Campus II. (Zavřel, 2011). Fitness centra, která mají omezený
vstup pro určitou skupinu, najdeme také ve školách a sportovních klubech, ale
také v nemocnicích a lázních. Tato zařízení mají v českých podmínkách jedno
společné, většinou jim chybí kvalifikovaný personál.
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1.3.3 Současná fitness centra v ČR
Fitness centra v dnešní době mají těžkou úlohu. V silném konkurenčním
prostředí soupeří mezi sebou malá fitness centra s obrovskými nadnárodními
celky. Každý z protivníků má své výhody i nevýhody, každý najde svého klienta,
pokud si ujasní, jaké klienty chce oslovit. Cílem provozovatelů je oslovit co
největší okruh zájemců o cvičení, přitáhnout je do fitness center a vytvořit
programy, které uspokojí jejich potřeby a cíle. Klienti, muži i ženy, přicházejí do
fitness centra a jejich motivační činitelé jsou rozdílní. Jsou to pohnutky zdravotní,
kondiční a estetické, jež zahrnuje tvarování těla, a snížení či naopak zvýšení
hmotnosti a poměru aktivní svalové hmoty. Fitness centra plní zároveň důležitou
sociální funkci, lidé zde mohou navazovat kontakty, získat nové přátele. Podle
Stackerové (2008) je trendem posledních desíti let přechod od malých posiloven
s klasickým kulturistickým vybavením k velkým fitness komplexům, které kromě
posilování nabízí řadu dalších služeb jako skupinové cvičení, regenerační
procedury, relaxační cvičení apod. Posilovací trenažéry v těchto zařízeních již
mají málo společného s původními kulturistickými stroji. Jsou koncipovány za
účelem „izolovaného“ posilování určité svalové skupiny bez zbytečného zatížení
osového aparátu a dalších kloubů. Radikálně se změnila i klientela fitness center.
Cvičení ve fitness centrech bývá spojováno s určitým životním stylem, bez něhož
dosažení daných cílů není možné – dodržování specifických dietních postupů
včetně užívání doplňků stravy, důraz na regeneraci včetně spánkového režimu,
relaxaci apod. Neustále probíhající změny a poptávka klientů nutí provozovatele
fitness center, aby doplňovali služby o novinky, rušili již málo navštěvované
služby a čerpali ze zkušeností, které získali provozováním fitness centra. Nemohu
však souhlasit, že se všechna fitness centra mění do obrovských komplexů, stále
existují a vznikají malá rodinná centra, a to jak ve velkých, tak především
v malých městech. Zahraniční fitness společnosti, které u nás otvírají své
pobočky, mají český trh velmi dobře zmapovaný, proto expandují pouze ve
městech jako je Praha a Brno, malá města jsou pro ně nerentabilní. V malých
městech vznikají velká fitness centra jen jako vedlejší produkt k jiné lukrativní
podnikatelské činnosti. Musí však počítat s dlouhodobou návratností této
investice, ta je ovlivněna velikostí města, kupní silou obyvatel a stavem
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zaměstnanosti, v posledních letech i ekonomickou krizí a existenčními obavami
obyvatel. Tam, kde vstupní kapitál není limitován, jsou takto vznikající sportovní
centra velmi slušně vybavena.

Záleží na solventnosti sponzora, který počítá

s dlouhodobou návratností investice a zároveň dalšími dost vysokými provozními
náklady, jako jsou výdaje za energie a platy personálu. I v tomto případě však
investor je většinou fanda do sportu, neboť fitness v České republice zatím není
lukrativní business. Fitness centra, kterým takový investor chybí, mají většinou
velmi skromné vybavení, zato však nadšeného provozovatele, který se většinou
potýká s finanční nestabilitou ve svém podnikání.
Podle Stackeové (2008) se po roce 1989 výrazně zkvalitnilo vybavení
fitness center, což se však nedá říct o kvalitě odborníků. V tom má jistě pravdu, co
do kvality odborníků máme velké mezery. Jen poptávka klientů po odbornících a
také velká konkurence nutí provozovatele center zkvalitňovat své služby. Cesta ke
kvalitě je individualizace. Individuální přístup ke každému klientovi s možností
diagnostiky pohybového aparátu a na základě toho správného nastavení
tréninkových lekcí s ohledem na zdravotní stav jednotlivců. V dnešní době má
téměř každý nesportující člověk zdravotní potíže nebo svalové dysbalance, které
by se mohly špatnou volbou cvičení ještě zhoršit. Někteří lidé si již uvědomují
souvislost s kondicí a jejich zdravotním stavem. Potřebnost fitness center a
nutnost zkvalitňování jejich služeb s ohledem na individualitu klientů v budoucnu
bude stále žádanější. Kvalita strojů ve fitness centru není to, co fitness centra
potřebují především, tím je kvalifikovaný personál, který je schopen vytvořit
optimální tréninkový plán i mimo fitness centrum, a to vzhledem k požadavkům
klientů. V letních měsících je těžké přesvědčit klienty, aby šli cvičit do fitness
centra, řešením je nabídka outdoorových aktivit jako doplňku letní sezóny. Cestou
pro udržitelný rozvoj těchto zařízení je kromě rozšiřování a modernizování fitness
center také instruktor, který umí vytvořit kvalitní fitness program indoorového i
outdoorového charakteru.
1.3.4 Klasifikace fitness center v zahraničí a v ČR
Fitness centra v rozvinutém západním světě jsou podle Krmíčka (2009)
rozdělena do tří skupin Burget, Value a 3rd Place/luxury. Burget centra jsou
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charakteristická levným zařízením, chybí kvalifikovaný personál, jsou situována
do sociálně slabších čtvrtí, kde jsou blízko cílovému zákazníkovi. Členství je
v těchto centrech velmi levné, ale je jen základní, všechny služby navíc jsou velmi
drahé, stejně jako pokuta za předčasné ukončení členství. Value kluby mají
kvalitnější vybavení a kvalifikovaný personál. Členství v těchto klubech je dražší,
obsahují širší nabídku služeb, rozšířenou o wellness provozy. Poslední 3RD
Place/Luxury kluby mají exkluzivní vybavení i služby a také členství v těchto
klubech je finančně náročné. Mohou si je dovolit jen dobře finančně situovaní
klienti. „Podle statistik mezinárodní neziskové organizace sdružující fitness
centra, health cluby a centra raketových sportů IHRSA jsou nejlépe vydělávajícím
segmentem na trhu centra úrovně Burget, těsně následovaná úrovní 3rd
Place/luxury. Naopak Value center je nejvíce, což je možná důvodem nejnižších
výdělků vlivem zostřenější konkurence“(Krmíček, 2009, s.5). Tento propracovaný
systém je přehledný a jeho vývoj trval určitý čas. Klient si může vybrat fitness
centrum podle svých nároků, naprosto přesně ví, co může od určitého typu fitness
centra očekávat. Je to čas, který nám chybí, systém, který zatím hledáme a
budujeme.
V České republice klasifikace fitness center chybí, český klient začátečník
se jen těžko orientuje a neví, co může ve fitness centru očekávat a požadovat, zda
zde najde kvalifikovanou pomoc a radu, či nikoliv. Krmíček (2012) v článku
Definice fitness trhu a jeho standardy píše, že většina fitness center je budována
bez skutečné znalosti cílové skupiny. Ztotožňuji se s jeho názorem, domnívám se,
že nelze vytvořit fitness centrum pro všechny skupiny obyvatel tak, aby byli
všichni spokojeni. Jestliže chci, aby do mého fitness centra přišlo velké množství
klientů ze všech skupin, bude velmi obtížné, téměř nemožné uspokojit klienty
náročné a zároveň udržet nízké ceny. To znamená kvalita strojů, nabízených
služeb a personálu musí vždy odpovídat poměru cena a kvalita. Vyvolávat dojem,
že klient může mít luxus i za málo peněz, není korektní. Brzy se projeví negativní
důsledky v podobě finančních problémů. Jde to jen v případě, že fitness dotujete
z jiných zdrojů, což nelze aplikovat dlouhodobě. Vysvětlujte pak svým klientům,
že tato situace je neudržitelná a vy musíte udělat změnu, snížit kvalitu služeb,
zvednout ceny, přejít na klubové členství nebo fitness centrum zavřít. Přesná
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klasifikace fitness center by jistě ulehčila situaci jak provozovatelům fitness
center, tak jejich klientům. Kvalitní strategie vytvořená na základě stanovení
cílové skupiny, na kterou bude fitness centrum zaměřeno, může zabránit
pozdějším potížím s jeho provozem. Jak nastartovat správné klasifikování
jednotlivých fitness center, čím by se mělo řídit hodnocení, je dobré poučit se ze
systému zahraničních zkušeností, nebo vytvořit vlastní systém, který respektuje
českou mentalitu – to jsou stěžejní strategické cíle. První vlaštovkou pro možné
řešení těchto otázek je nově vznikající Česká komora fitness, která vznikla v roce
2012. Snaží se o sdružování instruktorů, fitness center a školících zařízení. Potrvá
ještě nějakou dobu, než získá důvěru provozovatelů fitness center a ti budou chtít
být její součástí. Považuji to za velmi dobrou snahu z roztříštěného vytvořit
systém, pokud však tomuto systému nepomůže legislativa, nebude ucelený.
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2

Cíle, výzkumné otázky a metodika diplomové práce

2.1

Cíle práce

Cílem práce je na základě studia dostupných materiálů a analýzy výsledků
výzkumu zmapovat historii fitness center. Jelikož největší rozvoj v této oblasti
nastal po roce 1989, je jeho historie na komerční úrovni mladá. Dostupná
literatura popisuje spíš dílčí produkty, celá problematika nemá komplexnější
hodnocení, to bych chtěla v diplomové práci alespoň z části obsáhnout. V této
práci chci spojit pojem fitness v kontextu s aktivitami pro širokou veřejnost. Najít
možnosti finanční stability za současného zajištění dostupnosti fitness center pro
širokou veřejnost. Pomocí dotazníkové metody zjistit současný stav ve fitness,
jaké jsou možnosti zabezpečení finanční stability. Dále mne zajímá, zda
provozovatelé řeší problémy spojené s ekonomickou krizí a následnou stagnací,
jakým způsobem překonávají obtížné období, jestliže ho pociťují. Porovnám
situaci na fitness trhu ve světě a České republice, zda je možnost aplikovat některé
zahraniční zkušenosti do českých podmínek. Také chci zjistit, jaké jsou názory na
aplikaci klubového členství v České republice ze strany klientů i provozovatelů.
Úkoly:
1. Vyhledat a analyzovat dostupné materiály o fitness centrech
v České republice
2. Vytvořit dotazníky zjišťující aktuální situaci fitness center a pohled
na ni ze strany provozovatelů a klientů, rozeslat je a vyhodnotit.
3. Zhodnotit výsledky, vyvodit závěry a možnosti dalšího vývoje
fitness center

2.2

Výzkumné otázky

1.

Je klubové členství řešením finanční nestability pro fitness centra?

2.

Jsou lidé v České republice ochotni akceptovat systém klubového
členství?
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2.3

Metodika diplomové práce

V této

práci

jsem

postupovala

metodou

sběru

a

analýzy

dat.

Shromažďování materiálů, třídění vhodných a použitelných materiálů bylo
obtížné vzhledem k nedostatečnému množství materiálů tohoto typu. Další
výzkumnou metodu jsem vybrala dotazník a pozorování je třetí metoda, kterou
jsem v dotazníku použila, neboť jen ten, kdo v oboru fitness pracuje, může
ohodnotit fungování a dát podnět k dalšímu vývoji. Zde žádné teorie nejsou nic
platné, pouze každodenní praxe a problematika vedení fitness centra může podat
podklady ke zkoumání. Dotazníky jsou dva, jeden oslovuje provozovatele fitness
center a druhý jejich klienty. Velmi zajímavé jsou samotné reakce provozovatelů,
některé velmi vstřícné a jiné až agresivně záporné. Ukázalo se, že získat
dostatečné množství vyplněných dotazníků od provozovatelů fitness center je
závažný problém, vzhledem k obsáhlosti výzkumu, jež se týká celé České
republiky. Nebylo v mých silách osobně navštívit tato centra a také je zcela
nemožné získat data nátlakem. Metoda pozorování je otázkou mé dvanáctileté
praxe v oboru a mých získaných zkušeností.
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3

PRAKTICKÁ ČÁST

Praktická část se týká výzkumné části. Obsahuje pozorování, vlastní
poznatky a dotazníky. Chtěla jsem konfrontovat obě zúčastněné strany, tedy jak
provozovatelé fitness center, tak klienty nebo potencionální klienty fitness center.

3.1

Vlastní poznatky

V první praktické části popíšu vlastní zkušenosti s klienty a faktory, které
ovlivňují provoz fitness centra. Rozdělím klienty do skupin podle typů, jak se
s nimi setkávám ve své praxi.

3.1.1 Typologie klientů fitness center
Vzhledem k tomu, že fitness na komerční bázi je velmi mladý obor, který
má pradávný základ v přirozené lidské potřebě pohybu, evoluční nutnosti udržet
tělo v kondici, později v potřebě člověka ukázat sílu a krásu těla, je pohled
veřejnosti na tento obor rozporuplný. Fitness zahrnuje širokou škálu pohybových
aktivit, jak indolových, tak outdoorových, motivace k provádění těchto aktivit
jsou různé. Pokusím se rozdělit cvičence podle jejich cvičebních cílů, které je
motivují k pohybu.
První skupinou jsou lidé věnující se fitness aktivitám pravidelně, oceňují
dobrou kondici, ta je jejich motivací. Do této skupiny řadíme muže i ženy, pro
které je pohyb nutností. Bez pohybu se neobejdou, hledají různé možnosti nových
zážitků. Potřebují dobrou kondici, aby požitek byl co nejintenzivnější.

Je

pravdou, že pozitivní emoce způsobené pohybovou aktivitou, jsou silnou motivací
pro získávání příští pohybové zkušenosti. Jsou většinou stálými klienty, pro které
se vyplatí vymýšlet stále nové pohybové aktivity, dokážou je ocenit.
Do druhé skupiny patří ženy, které motivují modelky svými štíhlými
křivkami, jejich cílem je především zhubnout a vypadat podobně. Zlepšení
kondice a zmírnění nebo vymizení bolesti zad není pro tuto skupinu dostatečný
motivační prvek. Přestože na tuto skutečnost reagují pozitivně, není to primární
cíl, proto není ani dostatečnou motivací k pokračování v pohybové aktivitě.
Nezhubnou-li tyto ženy rychle, jak očekávali, ztratí motivaci k dalšímu cvičení. Je
to skupina, která je ze všech jmenovaných nejméně stabilní jako klienti fitness

28

center. Nejhůře se motivují, jsou neukázněné a většinou se uchylují k jednodušším
krokům ke zhubnutí, kterými jsou diety, prášky a koktejly na hubnutí, nebo fast
foody ve fitness jako jsou vibrační plošiny, kryolipolýzy, vacushapy a jiné.
Jelikož tyto prostředky nemají dlouhodobý efekt, jsou ženy v této skupině zmítány
neustálými vlnami tloustnutí a hubnutí.
Protikladem jsou muži, které motivují kulturisté na obrázku. Jejich cílem
je mít podobně rozvinutou muskulaturu, jsou ve svém snažení většinou úspěšní,
proto cvičí pravidelně, dokud nezačnou mít bolestivé zdravotní problémy, které
většinou vznikají z jednostranného přetěžování. Podle Stackerové (2008)
používají při cvičení metody, kdy je extrémně zatěžovaná páteř a podporován
rozvoj svalových dysbalancí, dlouhodobý trénink takového charakteru způsobuje
vertebrogenní potíže a nezvratné morfologické změny na kloubním a vazivovém
aparátu. Chybí zde ohledy na zdravotní stránku cvičení, převládá touha po
zvětšení jen některých svalových partií, tělo je však komplexně jen málo funkční.
Muži podle mých zkušeností věnují svou pozornost rozvoji zejména hrudníku, zad
a paží. Většinou jejich trénink postrádá vyváženost a harmonii, jsou však ve svém
snažení vytrvalí, zastaví je většinou až zranění. Jsou v žebříčku stálosti klientů na
druhém místě, nemají však zájem o novinky, vystačí s klasickými cvičebními
pomůckami (činky, nakládačky) a stroji.
Poslední skupinou jsou lidé, kteří jsou motivováni svým zdravotním
stavem, který je většinou již v dost závažné disharmonii. Slibují si od cvičení
ústup svých potíží. Je to skupina, která přichází do fitness centra na doporučení. A
to doporučení lékařů, nebo fyzioterapeutů, kteří vidí východisko takto
poškozených klientů v pravidelné pohybové aktivitě. Uvádím příklad doporučení
lékaře: „Jako lékařka v Sanatoriu pro bolesti v zádech MUDr. M. Podlipného ve
Znojmě se každodenně setkávám s lidmi, kteří mají problémy s pohybovým
aparátem, zejména s bolestmi v zádech. Kromě naší rehabilitační péče všem našim
pacientům doporučuji pravidelné cvičení“ (Korecká, 2011). Není však pravidlem,
že lékař doporučí pacientovi fitness centrum jako řešení jeho potíží, ne všichni
lékaři k nim mají důvěru. Domnívám se, že to pramení z jejich předchozích
zkušeností, nebo z pověr, které fitness provází a uvádějí je jako vzpěračská
zařízení. V každém případě to ukazuje na nutnost kvalifikovaných odborníků ve
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fitness centrech a zlepšení pověsti u odborné veřejnosti. V některých případech
přicházejí postižení klienti na základě doporučení svých přátel, jejichž zkušenost
je pozitivní. Část těchto klientů se s fitness setkala v lázních, kde jim bylo cvičení
na jejich pohybové potíže přímo naordinováno, a tím získali důvěru, proto
vyhledávají cvičení i po návratu z lázní.
3.1.2 Faktory ovlivňující návštěvnost fitness center
Návštěvnost fitness center ovlivňuje mnoho faktorů. Stejná lekce, stejný
instruktor, stejný čas, stejné počasí, stejný den v týdnu, stejné roční období,
jednou přijde 30 lidí, týden nato 8 lidí na tuto lekci. Za dvanáct let svého působení
v oboru jsem pozorováním a porovnáváním tyto faktory rozčlenila následujícím
způsobem:
Roční období – fitness jako indoorová aktivita poskytuje zázemí i
outdoorovým sportům, které mají sezónní charakter. V letních měsících se klienti
z fitness center přesouvají ven, nechce se jim cvičit uvnitř místnosti, ani když je
klimatizovaná, jdou raději do přírody.
Počasí - velká zima, teplo, sníh, kluzko, deštivo, to vše může ohrozit chuť
klientů navštívit fitness centrum. Klienti, kteří jezdí na lekce automobilem a bojí
se řídit, když je nepříznivé počasí, odloží cvičení na jiný den. Tento faktor je
nepředvídatelný, nedá se přímo říci, dnes je moc hezky, nebo moc škaredě, a
proto přijde méně klientů. Podle mého pozorování jde spíš o změnu počasí, náhlá
změna způsobí, že přichází méně klientů. Jestliže nepřízeň počasí setrvává delší
dobu, výkyvy v návštěvnosti nejsou tak velké. Často mi klienti volají, odhlašují si
lekci, jako důvod udávají kluzké cesty, nebo nemohou nastartovat vůz.
Zhoršující se finanční situace domácností - vlivem rostoucího daňového
zatížení, zvyšujících se cen energií a potravin, zůstává lidem stále méně financí na
zbytné věci, mezi které se počítá také fitness.
Světová ekonomická krize způsobila celkový útlum zájmu o pohybové
aktivity. Domnívám se, že to není nedostatkem financí. Lidé, kteří řeší existenční
problémy, nemají chuť trávit svůj volný čas aktivně. Jejich mysl je zaměstnána
strachem, který uměle vytvářejí mediální prostředky, lidé šetří, neutrácí, což
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způsobuje řetězovou reakci všeobecného nedostatku. Klienti se shodují, že jim
cvičení chybí, ale mají objektivní důvody, proč nemohou cvičit.
Ostatní subjektivní důvody jsou častou záminkou, proč nemůžou klienti
přijít cvičit. Nejčastěji je to nedostatek času, rodina, práce a další nepodstatné
důvody vycházející z nízké motivace.
Špatný zdravotní stav je objektivní důvod, kvůli kterému někteří klienti
přestanou cvičit mnohdy bezdůvodně, cvičení naopak jejich zdravotní stav může
vyřešit. Místo toho berou léky proti bolesti a psychofarmaka.
Vzhledem k těmto faktorům, které jsou neovlivnitelné, lze jen těžko přesně
určit, jaká bude návštěvnost fitness centra v určitý konkrétní den a hodinu. Lze jen
předpokládat a odhadovat. Někdy přeplněná a naopak prázdná centra jsou běžnou
praxí, obojí je značně nepříjemné. Přeplněná kapacita fitness centra odrazuje
klienty, prázdná nejsou dobrá pro provozovatele.
I přes skutečnou neovlivnitelnost některých faktorů mají provozovatelé
fitness center možnost motivovat své klienty. Pomocí motivačních prvků, které
ovlivní alespoň subjektivní důvody klientů, pestrou nabídkou služeb a kvalitní
cílenou propagací, určitou vázaností na jednotlivé produkty mohou stálé i nové
klienty lépe motivovat. Často se setkávám s názorem, že se lidé nechtějí vázat,
mají rádi svobodu v rozhodování, ale také často slýchám, kdybych nebyl na tu
lekci objednaný, nepřišel bych proto, že jsem unavený, mám hodně práce,
nechtělo se mi a ještě mnoho dalších důvodů. Díky tomu jsem dospěla k názoru,
že lidé většinou chtějí být vázáni, vedeni a rádi dodrží naplánované akce, které by
bez plánovitého vázání k určitému produktu nenavštěvovali nebo navštěvovali
nepravidelně.
3.1.3 Způsoby vázání klientů k fitness centru nebo produktu
Jakým způsobem provozovatel fitness centra může přinutit klienty, aby
navštěvoval jen jeho fitness centrum? Způsobů je několik, ne každý je však
vhodný pro všechna centra. Záleží na cílové skupině, nabízených službách,
velikosti lokality, ve které se centrum nachází a kupní síle obyvatelstva. Jedná se
o systémy vedení fitness center nebo jednotlivých služeb.
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Systém jednotlivých vstupů a permanentních vstupenek. Nejjednodušší
systém, který nijak klienty neváže nebo jen minimálně, je prodej jednotlivých
vstupů na lekce. K němu patří zvýhodnění, jež představuje prodej permanentních
vstupenek, které jen částečně vážou klienty k jednomu fitness centru, mohou mít
v každém fitness centru jednu permanentní vstupenku, neboť cena není příliš
vysoká a platnost permanentních vstupenek má dostatečný časový interval. Tento
systém využívá většina fitness center v ČR. Některá fitness centra mají navíc
systém vázání klientů k jednotlivým produktům, například uspořádáním kurzů,
jedná se zejména o skupinové lekce s omezeným počtem klientů na lekci. Zaručí
se tak stabilní návštěvnost lekcí a také to, že lekce nebude přeplněna k prasknutí.
Klienti si tak vlastně platí za to, že lekce se bude vždy konat, i když na ní bude
malý počet účastníků a zároveň nebude nikdy přeplněná. Kurzy jsou jen na určitý
počet lekcí a mají pevně stanovenou cenu. Jestliže se klient lekce nemůže
zúčastnit, některá fitness centra povolí vstup náhradníkovi, záleží samozřejmě na
typu lekce. Peníze se však nevrací, ani se lekce jinak nenahrazuje. Tento způsob
není vhodný pro klienty, kteří nemají pevně stanovený životní program, pro osoby
s vícesměnným pracovním vytížením. Rezervační systémy jsou další možností.
Částečně mají klienty motivovat k tomu, aby se na lekci dostavili. Zde je možnost
rezervaci zrušit do určené doby, pokud se tak nestane, lekce je klientem plně nebo
částečně uhrazena, podle pravidel fitness centra. To opět eliminuje možná
rozhodnutí na poslední chvíli, typu „dnes se mi nechce“.
Klubové členství patří k systémům

fitness center k nesilnějším

prostředkům vázání klientů, zejména pro finanční náročnost, ale také pro
exkluzivitu, která v neklubových fitness centrech chybí. Klubová fitness centra
jsou nejčastěji ve velkých městech, kde si mnohem snadněji najdou cílovou
skupinu, pro kterou jsou určena. Jedná se klienty s vyššími příjmy, ale také
s vyššími nároky. Fitness centra v menších městech mají cílovou skupinu velmi
širokého rozsahu a z toho pramení obava odchodu části klientely ke konkurenci,
která systém klubového členství nemá. Najdu-li klubové členství v menším městě,
jedná se většinou o fitness centrum, které bylo založeno firmou prosperující
v jiném oboru, tudíž není závislá na prosperitě fitness centra. V posledních dvou
letech začala vznikat fitness centra specializovaná na ženy. Frančíza těchto center
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má v pravidlech systém klubového členství, který si opět nachází klientelu
vzhledem k úzkému zaměření a své jedinečné koncepci. Postupně se dostávají tato
centra i do menších měst, zatím nejmenší město je Kroměříž, která má méně než
20 tisíc obyvatel. Jelikož je historie této frančízy ještě mladá, nemohu popsat, zda
bude fungovat i v malém městě, to ukáže čas. A může se stát příkladem pro
ostatní fitness centra, která doposud váhají a mají obavu zavést klubové členství
podle vzoru zkušenějších zahraničních sousedů. Třeba stejně jako oni rozliší a
zavedou klubové členství podle kategorií levnější, střední a dražší a podle
cílových skupin.
Systém kreditů a kreditních klíčů a karet je další možnost, jak vázat
klienty k fitness centru. Kredit si klienti takzvaně nabíjejí na svůj účet, ze kterého
se následně odečítají peníze za služby a zboží pořízené v centru. Klient si může
kontrolovat pohyby na kreditním účtu. Podle výše nabití má klient slevu na služby
v centru. Tento systém bývá doplněn jednotlivými vstupy, které jsou dost drahé,
aby bylo pro pravidelné klienty výhodnější koupit si kreditní klíč. Výhodou tohoto
systému je bezhotovostní převod, v dnešní době jsou lidé zvyklí platit kartou, ale
malá centra nejsou na platby kartou zařízena.
Kombinace několika systémů je běžnou praxí pro většinu českých fitness
center. Kombinují klubové členství s jednotlivými vstupy, kreditní klíče
s jednotlivými vstupy. Některá centra mají vypracovaný vlastní systém, ve kterém
poskytují slevy svým klientům na základě měsíční částky, kterou jsou ochotni ve
fitness centru utratit. Je to částečná kombinace klubového členství s jednotlivými
vstupy, s tím rozdílem, že členství má několik stupňů. Uvedu příklad, fitness
centrum nabízí svým klientům tři možnosti členství. První stupeň je nejdražší,
klienti mají v nabízeném balíčku služeb nejlevnější vstupné, welness zdarma,
slevy u partnerů fitness centra (sportovní obchody s oblečením, koly..), VIP místa
na sportovních akcích atd.. Druhý a třetí stupeň nabídku nabízených služeb
úměrně snižuje a zdražuje. Klienti, kteří nechtějí využít tohoto systému, platí
jednotlivé vstupné a ostatní služby bez cenového zvýhodnění. Tento systém dává
klientům svobodu, ale zároveň, pokud jsou se službami spokojeni a chtějí
využívat nabízených výhod, dobrovolně se k fitness centru vážou. Pro
provozovatele má tento systém také výhodu, nemusí věnovat velké množství
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energie a času k prodeji povinného klubového členství. Volnost ocení i klienti,
kteří si mohou vyzkoušet levnější stupně a vyhodnotí-li vyšší stupně jako
výhodné, sami si vyberou pro ně výhodnou variantu. Fitness centrum, které
pracuje na tomto principu, musí mít široké portfolio nabídky a doprovodných
služeb, dostatečně atraktivních, aby se co největší okruh zákazníků zapojil do
systému kombinovaného členství.
Všechny systémy jsou používány za účelem motivace klientů. Mají zajistit
stabilitu klientů ke konkrétnímu fitness centru. Motivovat klienty, aby chodili
cvičit co nejčastěji. Účelovost těchto systémů je zjevná, kdyby tomu tak nebylo,
mohla by všechna fitness centra fungovat pouze na jednotlivé vstupy. Tento
systém je nejjednodušší a fitness centra by vydělala relativně nejvíc peněz, neboť
s výhodami pro klienty jsou spojeny slevy a tím menší okamžitý výdělek. Lidé
jsou však na slevy zvyklí a očekávají je, slevy je mnohdy motivují k nakupování
zbytečných věcí, které ani nepotřebují. Slevy jsou psychologický nátlak, který
sami nakupující vyžadují. Tohoto nátlaku využívají také provozovatelé fitness
center.

3.2

Nabídka fitness center, jejich vývoj a možnosti

Fitness centra nabízejí svým klientům různé produkty, jež neustále mění,
obnovují, hledají nové, vrací se ke starým, ruší málo navštěvované. Vyhledávají
zajímavé novinky, kterými je světový i náš trh doslova zahlcen. Úkolem této
činnosti je udržet stávající klienty, ale také, a to zejména, přivést do fitness centra
nové klienty, oslovit co největší množství potencionálních klientů, žen, mužů i
dětí.
Produkty rozdělím do dvou skupin, první je nabídka individuálních a
druhá skupinových lekcí a služeb.
3.2.1 Produkty pro individuální trénink
Slouží pro uspokojení jednotlivců. Tato nabídka uspokojí klienty, kteří
nevyhledávají fitness centrum kvůli sociální interakci. Jdou si do zařízení tohoto
typu mimo jiné hlavně odpočinout. Jedná se o individuální lekce, které můžeme
opět rozdělit do dvou skupin.
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•

Lekce s osobním trenérem

•

Cvičení (v posilovně) bez asistence

Mnoho klientů využívá aerobní zónu a různé aerobní trenažéry, které jsou
vybaveny displejem, nebo televizní obrazovkou. Mezi novinky, které v posledních
letech ovládají fitness centra, patří Vacushape a Power Plate. Jsou to přístroje,
které slibují velmi rychlé úbytky váhy. Na to slyší zejména ženy, jejichž motivem
je zhubnout, a to co nejrychleji. Mezi individuální aktivity patří také wellness
služby jako jsou masáže, whirpool, sauna a další.
Individuální trénink je forma cvičení, kterou vyhledávají klienti, kterým
vyhovuje časová variabilita jejich tréninku. Jdou si zacvičit podle svého
momentálního časového prostoru, preferují určitý druh samoty. Tato varianta však
skrývá určitá nebezpečí. Člověk neznalý zákonitostí tréninku, který je takzvaným
samoukem, nebo ještě hůř, „odkoukal“ tréninkové metody od ostatních cvičenců
ve fitness centru, si může způsobit vážné zdravotní problémy. Zároveň může
získat špatné pohybové stereotypy, prohloubit svalové dysbalance a v neposlední
řadě ztratit motivaci a na dlouhá léta zanevřít na cvičení. Jednou z nejdůležitějších
služeb ve fitness centru, které nabízí individuální formy tréninku, je osobní trenér.
Člověk, který naučí každého nového klienta správným pohybovým stereotypům a
vede jeho trénink alespoň několik počátečních lekcí a pak na klienty dohlíží.
Mnoho fitness center však tuto službu klientům nenabízí, nechá je bez odborného
dohledu, což podle mého názoru, fitness centra velmi poškozuje, snižuje to jejich
kvalitu.
Využití individuálního tréninku je široké díky jeho specifikaci na
jednotlivce. Je vhodný pro osoby trpící důsledky svalových dysbalancí a
vertebrogenních potíží pro obézní dospělé i děti a seniory. Je to tréninková forma,
která zohledňuje jedince komplexně, je nejúčinnější a nejefektivnější. K vedení
tohoto tréninku jsou však zapotřebí kvalitní odborníci, i vrcholový sportovec má
svého trenéra, který mu pomůže dosáhnout vytčené cíle. Klienti fitness center
nemají své cíle o nic menší, proto si myslím, že by měl osobní trenér být součástí
každého takového zařízení. Individuální trénink používá metodiku, která je léty
prověřená a mění se jen velmi pomalu s novými vědeckými poznatky. Pracuje na
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základě fyziologických poznatků, tréninkových metod, diagnostických metod,
které využívá k dosažení klientova cíle.
3.2.2 Skupinové produkty
Mezi skupinové produkty patří organizované lekce a služby pro skupiny
klientů. Tyto můžeme dále rozdělit na:
1.

Lekce, na které je nutno se objednávat. Jsou omezeny počtem

cvičebních pomůcek a strojů jako například Spinning, Head a Fitbox. Nebo jsou
omezeny kapacitou tělocvičny, většinou jde o lekce s velkým počtem účastníků, je
o ně eminentní zájem.
2.

Lekce, na které je volný přístup klientů bez předchozího objednání.

Většinou jsou to lekce, při kterých není zapotřebí velká volnost v prostoru, nebo
probíhají v dostatečně velké tělocvičně.
Skupinové lekce jsou vhodné pro klienty, kteří neradi cvičí sami, potřebují
vedení a individuální lekce s trenérem jsou pro ně příliš drahé. Také pro klienty,
kteří vyhledávají fitness centra mimo jiné i kvůli sociální interakci. Skupinové
lekce jsou velmi oblíbené a hojně navštěvované, mají různý charakter, kterým
oslovují a motivují klienty.
Skupinové lekce se bez specializovaných instruktorů nebo trenérů
neobejdou. Charakter těchto lekcí je velmi rozdílný, ale většinou se jedná o
trénink aerobní nebo silové vytrvalosti v různých intenzitách zatížení podle
aktuální zdatnosti klientů. Tyto již velmi obtížně zohledňují individualitu klienta,
klient se musí částečně přizpůsobit organizaci a tempu lekce. Zde velmi záleží na
kvalitním trenérovi, který umí lekci odvést tak, aby dal možnost slabším klientům
a zároveň zdatnější nepocítili lekci jako nedostatečně intenzivní. Skupinové lekce
na rozdíl od individuálních mají velmi rychlou expanzi. Fitness průmysl chrlí
jednu novinku za druhou a snaží se přesvědčit fitness centra a jejich klienty, že
zrovna tento prostředek je ten nejlepší nejúčinnější a nejrychleji při něm zhubnou.
Vyjmenuji jen některé dynamické formy skupinového tréninku jako Zumba,
Spinning, Heat, Fitbox, Body pump, Body vombat. Mezi starší typy cvičení patří
Aerobik, Taebo, Kic box aerobik a mnoho dalších. Velmi oblíbené jsou také
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pomalé formy skupinového tréninku Power Jóga, Pilates, Kalanetika, Tai-chi a
další.
Největší boom v oblasti skupinového cvičení v posledních letech
zaznamenal nový fitness program Zumba. Lidé byli ochotni zaplatit za tuto lekci i
dvojnásobné vstupné, některá fitness centra zrušila téměř všechny ostatní lekce,
neboť byly skoro prázdné. Místo zrušených lekcí se cvičila Zumba. Zumba byla
propagována jako kardiovaskulární trénink, při kterém se formují všechny
problémové partie těla, ale zejména jako zábava. Lekce, které se nazývaly Zumba
párty, vypovídají o charakteru tohoto cvičení, které má zejména pobavit a přitom
dostávat tělo do kondice. Přirovnala bych tuto mánii k totalitní spartakiádě, neboť
vytáhla do tělocvičen i babičky a muže, kteří cvičili v tělocvičně poprvé v životě.
Cvičili úplně všichni, bohužel jen velmi krátce. Zumba byla na výsluní dva roky,
někteří majitelé fitness center se domnívají, že za momentální propad může právě
Zumba. Narušil se poklidný běh ostatních lekcí, do kterých se klienti už zpět
nevrátili. Špatné pro fitness centra vidím hlavně to, že se Zumba cvičila téměř
v každé vesnici. Cvičili ji většinou narychlo vyškolené instruktorky, které lekce
vedly bez živnostenského oprávnění, tudíž s minimálními náklady. V době
největšího zájmu o Zumbu vydělávaly načerno za jednu lekci kolem šesti tisíc
korun, lekce stála přibližně 120 korun a v tělocvičnách bylo kolem sedmdesáti
nadšených lidí. Postupně s ubývajícím zájmem začaly snižovat i cenu lekce. Tím
samozřejmě poškozovali fitness centra, která si nemohou vzhledem ke svým
nákladům dovolit tak zásadně snížit ceny. Dnes je zájem o tuto pohybovou
aktivitu minimální. Fitness centra, která měla na programu deset lekcí za týden,
dnes mají jednu či dvě lekce. Tato situace může být příčinou nižších tržeb u
fitness center, která nedokázala najít adekvátní náhradu.
Proč tento propad vznikl? Podívejme se na počátek Zumby v ČR. Cvičení
pochází z Ameriky, k jeho celosvětovému rozšíření došlo na základě obrovské
mediální kampaně. Kampaň měla obrovský úspěch, možná k tomu přispěla
částečně i krize, lidi potřebovali únik od reality. Veselá a zábavná Zumba,
latinskoamerická hudba plná slunce je velmi oslovila. Od roku 2009 do roku 2012
bylo vyškoleno tisíce instruktorů Zumby, za jeden víkend získali certifikát a stali
se z nich instruktoři. Je naprosto jasné, že je toto vzdělávání velmi povrchní a
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nedostačující. Možná i tato liknavost přispěla k pádu Zumby. Instruktor, který
není odborník ve svém oboru a dále se nevzdělává, o své klienty přijde.
Spinning je skupinová lekce, která na rozdíl od Zumby zůstává v oblibě
klientů přibližně od roku 2002 až dodnes. Spinning je velmi oblíbený tréninkový
prostředek pro sportovce, rozvíjí na základě promyšleného tréninkového
programu aerobní vytrvalost organismu. Jeho prioritou je rozvoj pohybových
schopností a zábava je až druhotná. Podle mého názoru je to velmi důležitý aspekt
v oblasti fitness, lidé očekávají na základě svého snažení od tréninku výsledky,
které mohou dosáhnout jen kvalitním komplexním tréninkem a stravovacím
režimem. Spinning program vyžadoval zpočátku vysokou investici do zařízení a
školení instruktorů a byl od roku 2005 akreditovaný MŠMT, a tudíž zajišťuje
určitou kvalitu instruktorů. Ale ani Spinning se neubránil jistému odlivu klientů.
Velké množství klientů začalo jezdit na kole venku, na Spinning chodí pouze
v zimním čase. Spinning studia pořádají v letním období pro své klienty výlety na
kolech. V menších městech v tomto období Spinning nefunguje vůbec. Centra,
která jsou zaměřena zejména na Spinning, mají v letním období značný finanční
propad.

3.2.3 Wellness produkty
Větší fitness centra nabízejí svým klientům v současné uspěchané době
velmi vyhledávané a oblíbené wellness služby. Bazén najdete jen v těch
největších centrech, ale saunu nebo whirpool již i v těch menších. Masáže a
služby spojené s celkovou péčí o klienta jako je kosmetika pedikúra a kadeřník,
také mohou být součástí fitness centra, ale spíš jako doplněk nabídky služeb. Jde o
to, aby se klient cítil co nejlépe a měl všechny tyto služby spojené s péčí o sebe
samého pohromadě. Tento tréninkový prostředek je v kolonce regenerace a
relaxace. Má oslovit klienty, kterým tato komplexnost vyhovuje, a vybírají fitness
centrum podle nabízených služeb. Osloví rovněž klienty, kteří vyhledávají pouze
welness služby.
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3.3

Marketingové nástroje

Na úspěšnosti marketinkové strategie závisí také úspěch fitness centra.
Citát úspěšného amerického průmyslníka Henri Forda (1863) „kdybych měl
poslední dolar, dal bych ho do reklamy“, vystihuje důležitost a sílu reklamy.
Žádné fitness centrum se neobejde bez webové propagace, kde jsou stále aktuální
programy a nabídka centra. Manažeři fitness center využívají všech moderních
metod public relations (PR). O provozu a nabídce fitness centra se musí dozvědět
všichni obyvatelé města a jeho okolí. Velmi obtížné je oslovit jednou reklamou
všechny, proto se používají různé PR nástroje v různých kombinacích. Jakou sílu
má masivní propagace, jsem již zmínila v kapitole o Zumbě. Zde je zřetelně vidět,
jak promyšlená reklamní kampaň dokáže udělat z jednoho zcela tuctového
produktu obrovský celosvětový trhák. Marketing je důležitý článek fungování a
dalšího vývoje fitness. Slouží k motivaci klientů nejen jako nabídka služeb, ale
také jako osvěta a vysvětlení důležitosti cvičení, vzdělávání populace
ke zdravému životnímu stylu. Prosperita fitness center závisí na poptávce klientů.
Čím větší počet dobře informovaných lidí, tím větší šance pro životaschopnost
fitness center.

3.4

Příprava výzkumného šetření

Pro účely své diplomové práce jsem vypracovala dva dotazníky, jeden je
určen pro provozovatele fitness center a druhý pro širokou veřejnost. Oba mají
ukázat součastnou situaci fitness center a celkovou náladu provozovatelů a
klientů, zda případné srovnání vyřeší cílové otázky diplomové práce. Dotazník
pro provozovatele obsahuje jedenáct otázek - otázky typu výběr z možností a
polootevřené otázky s možností jiné odpovědi. Dala jsem prostor pro vlastní názor
respondentů na danou problematiku. Dotazník pro veřejnost obsahuje jedenáct
otázek uzavřených s výběrem z možností a jednu otevřenou otázku pro vyjádření
vlastního názoru respondentů.
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3.4.1 Dotazník pro majitele a provozovatele fitness center
Oslovila jsem 56 provozovatelů fitness center v celé České republice přes
email s průvodním dopisem, který obsahoval vysvětlení a prosbu o pomoc.
Vyplněný dotazník poslalo zpět 13 dotazovaných, dva napsali s omluvou, že je již
tento provoz zrušen, jeden, že by rád pomohl, ale požadované informace by
ohrozili know how fitness centra. Dva napsali, že je jejich provoz velmi mladý, že
tedy nemá cenu odpovídat na otázky. Jedna provozovatelka odpověděla, že cvičí
Jógu a to není fitness, takže dotazník nevyplní. Nemyslím si, že jóga nepatří do
fitness produktů, jde spíš o to, zda má své zázemí (tělocvičnu), nebo provozuje
jednotlivé lekce v pronajatých tělocvičnách. Tato informace z odpovědi však
nevyplynula. Jedna provozovatelka reagovala velmi negativně. V korespondenci
uvedla, že dotazník vypadá jako by pocházel z archívu STB nebo od konkurence.
Zřejmě má špatnou předchozí zkušenost, nebo má co skrývat.
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dotazovaných neodpovědělo vůbec, tady je zcela možné, že zpráva byla doručena
jako spam a tudíž ji nedostali, nebo zásadně dotazníky nevyplňují. Jeden
provozovatel odpověděl doslova takto: „Nevěřím těmto věcem“. Vybírala jsem
otázky tak, aby měly obecný charakter a zároveň v porovnání přiblížily vývoj,
kterým se fitness centra ubírají. Odpovědi ukázaly na určitou nevraživost a
nervozitu mezi provozovateli. Bezdůvodné se mi zdálo rozhořčení některých
provozovatelů, přičemž dotazník byl naprosto dobrovolný, provázen prosbou o
pomoc při shromažďování materiálů a poděkováním, nikterak jsem na dotazované
provozovatele nenaléhala. Všem dotazovaným jsem nabídla možnost zhlédnout
výsledek šetření.
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3.4.2

1.

Vyhodnocení dotazníku pro provozovatele fitness

Velikost města, kde se fitness centrum nachází, jsem zjišťovala

v první otázce, neboť mne zajímalo, zda budou mít odpovědi z velkých a malých
měst podobný charakter, či nikoliv.
Velikost města /počet

Počet odpovědí

%

Do 25 tisíc

6

62%

Do 100 tisíc

5

24%

Do 500 tisíc

1

5%

Více

2

9%

obyvatel

Tabulka č. 1, Velikost města, zdroj: vlastní databáze
Tabulka č.1 ukazuje, že 6 respondentů má fitness centrum v oblasti do 25
tisíc obyvatel, 5 respondentů do sto tisíc obyvatel, 1 respondent do 500 tisíc a 2
respondenti víc než 500 tisíc obyvatel. Z těchto údajů je vidět, že 62%
provozovatelů fitness v menších městech (viz graf č.1) má pravděpodobně větší
ochotu a zájem o téma, které se týká jejich podnikání.

Graf č.1, Velikost města – zdroj: vlastní databáze
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2.

Jak dlouho je dotazované fitness centrum v provozu, je předmětem

druhé otázky, někteří respondenti na základě této otázky ve vyplňování dotazníku
nepokračovali. Otázka měla objasnit, zda je dotazovaný provozovatel schopen
vyhodnotit další otázky.

Rok založení fitness

Počet

centra
2012

1

2011

1

2010

1

2006

2

2005

1

2004

2

2000

1

1999

2

1998

1

1995

1

Tabulka č. 2, Rok založení fitness centra, zdroj: vlastní databáze

Otázku zodpovědělo všech třináct respondentů. Kterých roků se to týká,
ukazuje tabulka č.2. Tři respondenti mají jen krátkou dobu působení, jejich
odpovědi se tedy týkají krátkého časového úseku a na některé otázky
neodpovídali.
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3.

Který rok byl ekonomicky nejúspěšnější, je téma třetí otázky.

Chtěla jsem porovnat možnost vlivu největšího vzrůstu v roce před krizí a
postupného vlivu krize a stagnace.

Úspěšný rok

Počet odpovědí

Datum založení /rok

2012

1

2011

2011

3

1995, 2010, 2006

2010

1

2005

2008

1

2004

2007

2

1998, 2006

2005

1

2004

2004

2

1999, 2000

Tabulka č. 3, Úspěšný rok z hlediska tržeb, zdroj: vlastní databáze

Na tuto otázku odpovědělo deset respondentů, tři otázku nezodpověděli.
Fitness centra, která se i přes krátké působení na trhu do výzkumu zapojila,
nemohla na tuto otázku podat platnou odpověď. Tabulka č.3 ukazuje porovnání
roků, kdy měla fitness centra největší tržby s rokem založení fitness centra.
Domnívala jsem se, že odpověď ukáže možný vliv krize, ale není tomu tak. Jako
nejúspěšnější uvedla tři fitness centra rok 2011, přitom v porovnání s rokem
založení fitness centra se ukázalo, že není ani návaznost na délce provozu daného
fitness centra, neboť rok založení se výrazně liší. Jedno fitness centrum uvedlo, že
nejúspěšnější byl rok 2012, přičemž uvedlo rok 2011 jako rok založení.
Vysvětlením může být, že nové fitness centrum vzbuzuje v klientech zvědavost,
proto první rok může být rokem větších tržeb. Zde chybí předchozí zkušenost.
Zajímavé je, že rok 2009 nikdo neuvedl jako úspěšný.
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4.

Rok, kdy fitness centra zaznamenala největší propad tržeb, měla

ukázat čtvrtá otázka. Zda je příčinou vliv krize a následné stagnace či nikoliv.

Nejméně úspěšný

Počet

Datum založení fitness centra

2012

5

2006, 2011, 2010, 2000, 2005

2011

1

2004

2010

1

1998

2009

1

2006

2002

1

1999

2001

1

1995

rok

Tabulka č.4, Nejméně úspěšný rok z hlediska tržeb, zdroj: vlastní databáze

Na tuto otázku odpovědělo deset respondentů. Jako nejméně úspěšný rok
2009 uvedl 1 respondent. Rok 2012 uvedlo 5 respondentů, vzhledem k porovnání
data vzniku fitness centra, lze považovat tento údaj za objektivní. Lze z toho
vyvozovat vliv stagnace a snaha klientů šetřit na zbytných výdajích, kterými
bezpochyby služby fitness centra jsou. Tabulka č.4 ukazuje porovnání roků
největšího propadu s rokem založení fitness centra. Rok 2012 jako neúspěšný, ale
zároveň úspěšný, uvedlo i fitness centrum, které bylo založeno v roce 2011,
příčinou bude nejspíš nezkušenost, tento údaj nemůže mít výpovědní hodnotu.
Fitness centrum nemá předchozí zkušenosti, hodnotí jen současný stav.
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5.

Jak často fitness centra zavádějí novinky do své nabídky a které

faktory je při tom ovlivňují, je téma pro otázku číslo pět. Jestli dělají změnu
pravidelně každý rok, nebo je k tomu motivuje konkurence.

Novinky ve fitness centru

Počet

Počet %

Jednou za rok

8

57

Méně než jednou za rok*

1

7

Neobnovuji, vycházím ze stávajícího

1

7

Pokaždé, když udělá změnu

1

7

2

15

1

7

konkurence
Častěji chci být rychlejší než
konkurence
Bez ohledu na konkurenci- sleduji
novinky, ve světě fitness a pokud mne
to zaujme a je to možné, zavedu to
Tabulka č.5, Novinky ve Fitness centru, zdroj: vlastní databáze

Na tuto otázku odpovědělo všech 13 respondentů, v tabulce č. 5 jsou
uvedeny i odpovědi, které původně v dotazníku nebyly. Jsou to odpovědi s
hvězdičkou*. Osm respondentů odpovědělo, že zavádí novinky jednou za rok. To
uvedlo podle grafu č. 2, 57% všech dotazovaných respondentů. Jedna odpověď,
která byla dopsána respondentem, uvádí, že dělá změny méně než jednou za rok.
Podobně je na tom respondent, který změny nedělá, vychází z toho, co pořídil
v předchozích letech. Tato situace může nastat, pokud fitness centrum nemá
konkurenci, nebo klientům stačí služby, které jsou v nabídce již dlouho, což
z mého pohledu vede spíš ke ztrátě klientů. Rovněž může být provozovatel
přinucen ke stagnaci špatnou finanční situací, způsobenou krizí, nebo špatným
hospodařením, v neposlední řadě důvodem může být neznalost a nezájem.
Stagnace je špatná cesta, pokud neprobíhá obnova v nabídce, může takové fitness
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centrum přijít o klienty, kteří hledají změnu u konkurence. Jeden dotazovaný dělá
změnu vždy, když udělá změnu konkurence. Což je z mého pohledu dobré.
Konkurence je potřebná, neboť nás pohání dopředu a nutí neustále přemýšlet a
neusnout. Dva respondenti dělají změny častěji, neboť chtějí být rychlejší než
konkurence. Což potvrzuje předchozí myšlenku. Další doplněná odpověď
respondentem ukazuje na vyspělost provozovatele, který bez ohledu na
konkurenci provádí změny neustálým sledováním novinek ve fitness světě a
zavádí jen ty, které ho zaujmou.

Graf č. 2, Jak často fitness centra zavádí novinky, zdroj: vlastní databáze

6.

Charakter a zaměření fitness centra, jaké služby fitness centrum

nabízí svým klientům, ukazuje otázka číslo šest. Zajímalo mne, zda jaký je poměr
fitness center, které se specializují pouze na jednu aktivitu a které mají nabídku
služeb širší. Chtěla jsem si ověřit svou teorii, že je velmi těžké specializovat se
pouze na jednu aktivitu a spoléhat se na to, že mne uživí.
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Nabídka služeb fitness

Počet

Počet %

Počet %

1

8

8

Skupinová cvičení

1

8

8

Posilovna i skupinová

8

68

68

1

8

8

1

8

8

centra
Posilovna squash
wellness

cvičení
Posilovna, skupinová
cvičení a wellness
Posilovna a wellness

Tabulka č. 6 Nabídka služeb fitness centra, zdroj: vlastní databáze

Na otázku odpovědělo všech třináct respondentů, osm respondentů
odpovědělo, že jejich fitness centrum nabízí posilovnu i skupinové lekce, jedno
jen skupinová cvičení, jedno posilovnu a wellness a jedno posilovnu wellness a
squash. Žádný respondent neodpověděl, že nabízí pouze posilovnu (viz tabulka č.
6). Domnívám se a vlastní zkušenost mi tuto domněnku potvrzuje, že pro finanční
stabilitu je nutné mít co nejširší nabídku služeb. Nejlépe se doplňuje posilovna se
skupinovými lekcemi. Wellness provoz je finančně náročný, vyžaduje velkou
pořizovací investici, také provozní náklady jsou vysoké. Tento provoz bývá
součástí velkých fitness center ve větších městech. Z grafu č.3 je jasně vidět
převaha fitness center s širší nabídkou služeb, 68% disponuje posilovnou i
skupinovým cvičením, ostatní odpovědi, z nichž každá se podílí osmi procenty,
nabízí také komplexnější služby.
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Graf č.3, Nabídka služeb, zdroj: vlastní databáze

7.

Nejčastější způsob plateb ve fitness centrech v České republice

měla zjistit sedmá otázka. Všímá si, zda fungují centra jako kluby s klubovým
členstvím, na kreditní systém nebo vstupy a permanentní vstupenky. Chtěla jsem
potvrdit nebo vyvrátit domněnku, že v České republice převládá způsob plateb
jednotlivých vstupů a permanentních vstupenek, což se také potvrdilo.

Způsob vedení Fitness

Počet

Počet %

Velikost města/ tisíce

Klubové členství

2

15

Do 100

Vstupenky a permanentky

7

54

Do 25/5, do 100, nad

centra

500
Kredity

1

8

Nad 500

Vstupenky, permanentky i

2

15

Do 25/2, do 100, do

kredity
Vstupenky, permanentky,

500
1

8

Do 100

kredity i klubové členství
Tabulka č. 7, Způsob vedení fitness centra, zdroj: vlastní databáze
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Na otázku odpovědělo všech třináct respondentů. Z odpovědí je zřejmé, že
nejvíc center funguje na vstupy a permanentní vstupenky, a to sedm, podle grafu
č.4 je to 54%, a také to, že většina, tedy pět těchto fitness center se nachází
v malém městě do 25 tisíc obyvatel (viz. Tabulka č 7). Kredity a kreditní systém
má jedno fitness centrum. Klubové členství mají dvě fitness centra, kombinace
vstupů, permanentek a kreditů dvě fitness centra a kombinace všech možností
jedno fitness centrum.

Graf č. 4, Způsob vedení fitness centra, zdroj: vlastní databáze

8.

Zda o zavedení klubového členství provozovatel uvažuje, jsem se

ptala v osmé otázce. Otázka byla polootevřená, jednou z možností bylo napsat
svůj názor. Zajímalo mne, zda uvažují provozovatelé o řešení finanční nestability
tímto způsobem, ve světě běžným.
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Klubové členství

Počet

%

Už fungujeme

2

15

Mám obavu ze ztráty zákazníků

4

31

Plánuji přejít na Klubové členství

1

8

Jiná odpověď, jaká

6

46

Tabulka č.8, Pohled na klubové členství – vlastní databáze

Odpovědělo

všech

třináct

provozovatelů

(viz.tabulka

č.8).

Čtyři

odpověděli, že mají obavu ze ztráty klientů. Dva už fitness klub provozují, jeden
odpověděl, že to plánují a už zkouší. Šest respondentů si vybralo variantu jiná
odpověď a doplnilo ji o svůj názor. Reakce jednoho dotazovaného provozovatele:
„Přejít na klubové členství je buď nový začátek, nebo konec Vašeho fitness
centra. Hodně jsem o tom četl a i uvažoval o přechodu na něj, ale protože
prosazuji v osobním i pracovním životě maximální svobodu pro všechny, tento
systém se mi celkově příčí“. Podle mého názoru je to jeden z důvodů, proč je
v České republice většina fitness center bez klubového členství. Máme v sobě
silně vybudovanou touhu po svobodě. Další provozovatel doplnil odpověď:
„Klubové členství je podle mého názoru vhodné pro fitness centra s širokou
nabídkou služeb včetně wellness, v českých poměrech pouze ve velkých městech
a pro bohatou klientelu. V budoucnu nevylučuji, ale neprovozuji typ zařízení
úplně vhodný pro zavedení klubového členství, chybí nám wellness zóna a jsme
orientováni na jinou klientelu než tu, která vyhledává klubové členství“. Podobně
zní i další doplněná odpověď: „ Myslím, že klubové členství není všelék, je
neefektivní, protože musíte živit tým prodejců, někoho, kdo na ně dohlíží a to
všechno musí nakonec zaplatit zákazník. Hodí se pouze pro centra, která nabízí
nadstandardní služby ve velkých městech a zákazník nemá jinou možnost, pokud
chce takové služby využívat. Ani pánové Krmíček a Brabec mně nepřesvědčili o
opaku“. Dvě odpovědi byly „ nevím“ nebo „neuvažovali jsme o tom“. S těmito
reakcemi mohu souhlasit, částečně se s nimi ztotožňuji. Z grafu č.5 je jasně vidět,
že převažují obavy provozovatelů ze ztráty klientů, a to u 31% respondentů, 46%
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respondentů využilo možnosti jiná odpověď a doplnili svůj názor, který má také
zamítavý charakter vůči klubovému členství.

Graf č. 5, Pohled na klubové členství, zdroj: vlastní databáze

9.

Jestli mají fitness centra náhradní program na letní měsíce, je téma

na devátou otázku. Otázka v případě odpovědi ano umožnila respondentům napsat
jaký program.

Speciální letní nabídka

Počet

Počet %

Ano

7

54

Ne

6

46

Tabulka č. 9, Speciální letní nabídka pro klienty, zdroj: vlastní databáze

Odpovědi na otázku, zda a jakým způsobem řeší letní úbytek klientů, byly
téměř vyrovnané, šest fitness center letní propad návštěvnosti neřeší, sedm
respondentů uvedlo, jaké řešení této situace mají (viz tabulka č.9). V letních
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měsících má jedno fitness centrum z dotazovaných speciální nabídku pro své
klienty, a to levnější prázdninové členství. Jeden respondent uvedl, že pořádá
akce. Jedno fitness centrum má slevy na vstupném zvyšující se podle počtu vstupů
až do 50%. Jeden respondent uvedl, že dávají klientům nápoje zdarma, jedno
fitness centrum dobíjí klientům kredit navíc, zvláště pokud navštíví novou lekci,
nebo lekci málo obsazovanou, provozovatel tohoto centra také dodal, že
s propadem v letním období a o Vánocích počítají, že je přirozený. Jeden
respondent, který vede klubové členství a uvádí, že pořádá pro nečleny letní
balíčky. Co na to říkají členové, neuvádí. Z odpovědí je jasné, že fantazii se v této
oblasti meze nekladou a každý dělá, co může. Otázka možná mohla znít
konkrétněji, aby zjistila efektivitu těchto opatření.

Graf č.6,Speciální letní nabídka pro klient, zdroj: vlastní databáze

10.

Ovlivnila ekonomická krize fungování fitness center, je otázka, na

kterou znám odpověď předem. Ekonomická krize a následná stagnace je
v posledních letech nejčastěji diskutovaný fenomén, ovlivnila celosvětově
veškerou ekonomiku, tedy i fitness centra.

52

Počet

Počet %

Snížení tržeb

2

18

Snížení tržeb i méně klientů

7

64

Méně klientů

1

9

Nepocítily

1

9

Jiná odpověď

0

Vliv krize na Fitness
centrum

Tabulka č.10, Vliv krize na fungování fitness center, zdroj: vlastní databáze
Na otázku odpovědělo 12 provozovatelů, jeden uvedl, že pro krátké
působení nemůže situaci hodnotit (viz tabulkač.10). Nejvíc respondentů uvedlo,
že se projevil vliv ekonomické krize jak nižšími příjmy, tak nižší návštěvností.
Dva uvedli snížením tržeb, jeden méně klientů. Jeden provozovatel uvedl, že vliv
krize nepocítili, a komentoval situaci slovy „ jestli vůbec, tak jen minimálně,
osvědčilo se dělat práci poctivě a snažit se klientům nabízet kvalitu za přijatelnou
cenu, klient to ocení“. Toto fitness centrum se však nachází ve městě s více jak
500tisíci obyvateli, je tedy možné, že klient v takovém velkém městě, kde je větší
kupní síla a jeho fitness centrum má cenu na rozumné úrovni, zůstává
pravidelným návštěvníkem, i v době kdy je nutné „utahovat opasky“.

Graf č. 7, Vliv krize na fitness centra- vlastní databáze
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11.

Poslední jedenáctá otázka byla otevřená a její odpovědi měly

vyjádřit postoj k této problematice, tuto otázku nezodpověděl ani jeden
respondent, zřejmě z důvodů, že se vyjádřili již v předchozích otázkách. Otázka se
tedy jeví jako zbytečná.
3.4.3 Dotazník pro širokou veřejnost
Součástí výzkumu je také dotazník pro širokou veřejnost. Tento dotazník
jsem vypracovala jak v tištěné podobě, tak elektronicky. Dotazník obsahuje deset
otázek typu výběr z možností a jednu otázku otevřenou, slouží k vyjádření názoru
respondenta k dané problematice. K vytvoření elektronického dotazníku jsem
použila server www.survio.com. Rozšířila jsem odkaz na dotazník s úvodním
dopisem pomocí sociální sítě Facebook a e-mailem. Oslovila jsem provozovatele,
kteří byli ochotni vyplnit dotazník pro provozovatele a zároveň byli ochotni
umístit dotazníky pro veřejnost ve svých fitness centrech a odeslat je vyplněné
zpět. Cílem bylo oslovit co největší rozsah respondentů. Předpokládala jsem, že
ne každý člověk je ochoten vyplnit dotazník, který dostane e-mailem, jinak je
tomu, dostane-li vysvětlení od známé osoby ve svém fitness centru. Chtěla jsem
zajistit co největší počet vyplněných dotazníků, pro věrohodnost výsledků, v této
podobě se vrátilo 33 dotazníků.

Celý dotazník

zobrazeno

zodpovězeno

Zodpovězeno %

297

133

31

Tabulka č. 11, Statistika respondentů , zdroj: vlastní databáze

Podle statistiky respondentů byl počet zobrazení dotazníku v elektronické
podobě 297. Dotazník však vyplnilo pouze 133 respondentů (viz. tabulka č.11), to
je přibližně ..% (viz. graf č.8). Na dotazník odpovídali respondenti, kteří alespoň
občas fitness centrum navštíví. Zbylých 164 osob, které dotazník otevřely a
neodpověděly, zřejmě fitness centrum nenavštěvují, neodpověděly pravděpodobně
z tohoto důvodu, nebo také z důvodu, že je dotazník nezaujal.
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Graf č. 8, Statistika respondentů, zdroj: vlastní databáze

3.4.4 Vyhodnocení dotazníku pro širokou veřejnost
1.

Pohlaví respondentů je předmětem první otázky, zajímalo mne

kolik mužů a kolik žen chodí do fitness centra.

Pohlaví respondentů

Počet

%

muži

34

26

ženy

99

74

Tabulka č. 12, Pohlaví respondentů-vlastní databáze

Z tabulky č. 12 vyplývá, že dotazník vyplnilo 99 žen a 34 mužů, podle
grafu č. 9 je to 74% žen a 99% mužů. Jsem si vědoma, že tento výsledek
neukazuje na faktické množství, ale spíš kolik mužů a žen je ochotno vyplnit
dotazník, nebo se k dotazníku dostalo.
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Graf č. 9 Pohlaví respondentů- vlastní databáze

2.

Věk dotazovaného je předmětem druhé otázky. Zajímalo mne, jaká

věková kategorie klientů nejčastěji chodí do fitness centra.

Věk

Počet

%

15-20

13

10

21-40

107

80

41-55

13

10

55 a více

0

0

Tabulka č. 13, Věk návštěvníků fitness centra, zdroj: vlastní databáze

Podle výsledků z tabulky č. 13 navštěvuje v největším počtu fitness
centrum věková kategorie 21-40, a to 107 respondentů, u věkové kategorie 55 a
více neodpovídal žádný respondent. Procentuální údaje ukazuje graf č. 10. Toto
hodnocení však může být ovlivněno i technickou gramotností, jelikož byl
dotazník nejvíce rozšířen v elektronické podobě. Z mé zkušenosti však konstatuji
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fakt, že tato kategorie je skutečně ve fitcentru nejméně zastoupena, a to jak u
mužů, tak u žen.

Graf č. 10, Věk respondentů, zdroj: vlastní databáze

3.

Jak často chodí respondenti do fitness centra, je čtvrtá otázka

dotazníku. Má ukázat aktivitu populace.

Četnost cvičení ve FC

Počet

%

1x týdně

15

11

Víckrát týdně

70

53

Občas nepravidelně

44

33

Nechodím vůbec

4

3

Tabulka č. 14, Četnost cvičení ve fitness centru, zdroj: vlastní databáze

Vyrovnaný výsledek vidíme podle tabulky č. 14, víckrát týdně cvičí 70
respondentů, nepravidelně cvičí 44 respondentů, což je pouze 33% podle grafu
č.11. To ukazuje na nízkou motivovanost této skupiny klientů, občasné cvičení
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nemá žádný tréninkový efekt, a tudíž z něho klienti nemohou nikterak profitovat.
Vůbec necvičí 4 respondenti a 15 cvičí jednou týdně. Opět není zohledněno to, že
dotazník především vyplňovaly osoby, které jsou spojeny s fitness centry, zajímají
se o pohybové aktivity, proto je předpoklad, že chodí cvičit alespoň občas.
Odpověď, že necvičí vůbec, tedy neodpovídá zcela realitě v ČR, neboť lidí, kteří
necvičí vůbec, je mnohem víc.

Graf č. 11 Jak často chodíte cvičit do fitness centra, zdroj:vlastní databáze

4.

Jaká je nejčastější motivace klientů ke cvičení, zjišťuje pátá otázka.

Odpovědi by mohly ukázat, kterým směrem mají fitness centra jít a na co zaměřit
své motivační programy.

Motivace klientů

Počet

Počet %

Chci zhubnout

35

26

Chci přibrat

1

1

Chci mít kondici

36

27

Cvičení je životní styl

58

44

Ze zdravotních důvodů

3

2

Tabulka č. 15, Důvod proč cvičím, zdroj: vlastní databáze
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Výsledky však ukázaly, že odpovědi jsou velmi vyrovnané, 35
respondentů chce zhubnout, 1 přibrat, 36 chce mít kondici, 58 má cvičení jako
součást svého životního stylu a 3 cvičí ze zdravotních důvodů. Poslední řádek
tabulky č.15 ukazuje, jak málo klientů cvičí ze zdravotních důvodů. Vzhledem
k tomu, jak častým problémem jsou zdravotní problémy pohybového aparátu,
bych očekávala klientů cvičících ze zdravotních důvodů mnohem víc. Podle grafu
č. 12. Cvičí ze zdravotních důvodů jen 2% respondentů.

Graf č. 12, Důvod proč klienti cvičí, zdroj: vlastní databáze

5.

Většina klientů v létě cvičit nechodí, zda je tato domněnka

pravdivá, jsem zjišťovala otázkou číslo šest, výsledek však ukazuje jinou
skutečnost. Domnívám se, že odpovědi na tuto otázku nemohou být objektivní,
zcela totiž popírají praxi, kterou všechna fitness centra každé léto zažívají.

Cvičím

Počet

Počet %

Celý rok

120

90

V létě necvičím

13

10

Tabulka č. 16, Cvičí klienti celý rok bez přestávky, zdroj: vlastní databáze

59

Celý rok cvičí 120 respondentů a 13 v letním čase necvičí. Tento údaj
podle mých zkušeností není adekvátní mé zkušenosti. Každé léto je odliv klientů,
minimálně poloviční, některé lekce zejména Spinning, dokonce 100%. Také
návštěvnost posilovny je v teplých měsících slabší.

Graf č. 13, Cvičí klienti celý rok pravidelně- vlastní databáze

6.

Podle jakých měřítek si klienti vybírají své fitness centrum, je

předmětem šesté otázky. Odpovědi by mohly pomoci provozovatelům
v inovacích.

Vybírám FC podle

Počet

Počet %

Ceny

16

12

Prostředí

45

34

Nejblíže bydlišti/zaměstnání

28

21

Nabídky služeb

34

26

Trenéra

10

7

Tabulka č. 17, Výběr fitness centra, zdroj: vlastní databáze
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Tento předpoklad se potvrdil, neboť 34 respondentů si vybírá fitness
centrum podle nabídky služeb, je tedy zřejmé, jak důležité bude zaměřit se na
kvalitu a pestrost nabídky. Důležité pro respondenty je také příjemné prostředí, 45
hlasů dostalo prostředí fitness centra. 28 nejblíže svému zaměstnání či k místu
bydliště, 16 podle ceny a 10 podle trenéra. Což ukazuje jak důležité je vybírat
nabídku služeb podle poptávky klientů a vytvořit přitom příjemné prostředí.

Graf č. 14, Výběr fitness centra, zdroj: vlastní databáze

7.

Znají-li lidé pojem klubové členství, setkali se s ním někdy,

zjišťuje otázka sedmá. Zajímalo mne, jaké procento respondentů ví o existenci
klubového členství a o podmínkách, které ho provází.

Klubové členství znám

Počet

Počet %

Ano

87

65

Ne

46

35

Tabulka č. 18, Klubové členství jeho známost, zdroj: vlastní databáze
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Informovanost je v této oblasti průměrná, 87 respondentů s klubovým
členstvím a s faktem, že ve fitness klubu zaplatí, i když nechodí cvičit, setkalo.
Klubové členství a jeho pravidla nezná 46 respondentů, a to je stále ještě hodně.
Podle zkušeností lidé nejlépe reagují na to, co znají a to ideálně z televize. To je
další rizikový faktor pro systém klubového členství.

Graf č. 15, Jak známý je pojem klubové členství –vlastní databáze

8.

Jaký je zájem o klubové členství mezi klienty fitness center, zda by

chtěli být členy fitness klubu, pokud by fitness centrum, které navštěvují,
přestoupilo na systém klubového členství, je předmětem otázky číslo devět.
Zajímá mě, zda obava provozovatelů fitness center je oprávněná, či nikoliv.

Změna FC na klub

Počet

Počet %

Koupím si je

55

41

Najdu jiní FC bez KČ

62

47

Přestanu cvičit

3

2

Jsem již členem KČ

13

10

Tabulka č. 19, Změna systému fitness centra na Klub, zdroj: vlastní databáze
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Odpovědi jsou velmi vyrovnané, 62 respondentů by hledalo fitness
centrum bez klubového členství, 55 respondentů by si klubové členství ve svém
fitness centru koupilo, 3 by cvičit raději přestali, a 13 respondentů z dotazovaných
jsou členy fitness klubu. Z výsledku jednoznačně nemůžeme zhodnotit, zda obavy
provozovatelů jsou oprávněné. Otázkou je, jak dlouho by fitness centrum, které
přestoupí na klubové členství, mohlo nést riziko, že přijde víc než o polovinu
klientů.

Graf č. 16, Chtěli by být klienti členy fitness klubu, zdroj: vlastní databáze

9.

Zda by klienti přivítali ve svém městě fitness klub, je předmětem

deváté otázky. Zajímalo mne, jaký názor mají respondenti na možné otevření
fitness klubu v jejich městě. Také, zda už takové centrum v jejich městě je a jsou
nebo nejsou jejich členem.
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Přítomnost fitness klubu ve městě

Počet

Počet %

Ano mám zájem

41

31

Nemám zájem

58

43

Klub máme, jsem členem

13

10

Klub máme, nejsem jeho členem

21

16

Tabulka č. 20, Zájem o F -klub v lokalitě-vlastní databáze

Pouze 41 respondentů odpovědělo kladně, to znamená, chtěli by klubové
fitness, a také by chtěli být jeho členem. Nejvíc respondentů, a to 58, o klubové
fitness nemá zájem. Že v jejich městě se fitness klub nachází a je členem,
odpověděl pouze 13 respondentů, 21 respondentů uvedlo, že v jejich městě fitness
klub existuje, ale členy nejsou (viz.tabulka č.20). Zde převažuje odmítavý postoj
klientů ke klubovému fitness centru, podle grafu č.17 celkem 59% respondentů o
členství ani klub nemá zájem, nebo klubové fitness ve městě mají a nejsou členy.

Graf č. 17, Zájem o fitness klub ve městě,zdroj: vlastní databáze
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10.

Zda klienti má informace o tom, že jejich fitness centrum bez

klubového členství má potíže s finanční nestabilitou, proto nemůže vynakládat
potřebné prostředky na zkvalitňování služeb, se dotazuje desátá otázka. Setkávám
se v praxi s názory a kritikou lidí na kvalitu a úroveň. Chtěli by, aby jejich fitness
centrum bylo lépe vybaveno, ale přitom nejsou ochotni zaplatit víc nebo platit
pravidelně. Zajímalo mě, zda si uvědomují, proč nemohou dostat luxus skoro
zadarmo. Výsledek otázky potvrdil mou domněnku, že uvědomění je to, co
většině lidí chybí. Zřejmě je to opět dědictví z minulých totalitních let, kdy téměř
vše bylo skoro zadarmo přesto, že to žádný luxus nebyl.

Finanční nestabilita FC, vím o tom

Počet

Počet %

Ano

65

49

Ne

27

20

Nemyslím si to

41

31

Tabulka č. 21, Vím o finanční nestabilitě neklubových fitness, zdroj: vlastní
databáze

Na tuto otázku odpovědělo 65 respondentů ano, vím, že díky odlivu
klientů v letních měsících mají fitness centra potíže s finanční nestabilitou, 41
respondentů s tímto tvrzením nesouhlasí a 27 respondentů o tom neví - viz
tabulka č.20. Tyto údaje svědčí o tom, že jen polovina klientů si uvědomuje tuto
situaci. Když hledají nějakou novou službu, kterou by rádi ve svém fitness centru
měli, tak to není nechutí provozovatelů tuto službu zavést, ale většinou finančními
možnostmi zařízení.

65

Graf č. 18, Co si myslí klienti o finanční stabilitě neklubových fitness,
zdroj: vlastní databáze

11.

Vlastní připomínky k tématu umožnila respondentům jediná

otevřená otázka číslo jedenáct. Ptá se klientů, jaký mají názor na služby v jejich
fitness centru:
•

86 respondentů je se svým fitness centrem spokojeno a nic jim
nechybí

•

2 chybí ve fitness centru bar

•

9 chybí některé skupinové lekce jako aerobik, Fitbox, Heat, Taebo,
Pilates, Zumba,

•

5 by přivítali ve svém fitness víc běžeckých trenažérů a strojů

•

7 vnímají nedostatek kvalifikovaného personálu trenérů
instruktorů a fyzioterapeutů, chybí jim odborné rady

•

1 respondent požaduje po svém fitness centru kvalitní diagnostiku,
zároveň s pochopením konstatuje, že diagnostické přístroje jsou
velmi drahé, a proto chápe, že ve fitness centru nejsou

•

1 by chtěl přizpůsobit začátky lekcí dojíždějícím

•

1 chybí cvičení pro děti do 4 let

•

3 by si chtěl sednout a popovídat, zřejmě také chybí bar

66

•

1 vyžaduje zdravé potraviny a hotová jídla

•

2 prodej něčeho malého k jídlu, ovoce, bagety, musli tyčinky

•

1 výživové poradenství

•

4 lepší sprchy

•

1 by uvítal rezervační on-line systém

•

9 wellness, saunu, bazén

Shrnu-li všechny tyto odpovědi na 11. otázku, je většina, tedy 86
respondentů, se svým fitness centrem spokojena, vyšší požadavky na služby a
vybavení má 32 respondentů a 7 respondentů postrádá ve svém fitness
kvalifikovaný personál a odborníky. Ostatní požadavky se fitness centra týkají
pouze okrajově, jsou irelevantní. Otevřená otázka ukázala, že jsou klienti ve svém
fitness centru většinou spokojeni, za jiných okolností by tam pravděpodobně
nechodili a vybrali si jiné fitness centrum. Větší nespokojenost je s vybavením
center a nabídkou služeb, kde samozřejmě hraje roli finanční stránka a poměr
vstup a kvalita. Byli by ochotni zaplatit vyšší vstupné v lépe vybaveném fitness
centru? Klientům také chybí kvalifikovaný personál, což potvrzuje můj názor o
nutnosti odborníků ve fitness centrech.
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4 Diskuse
Fitness centra moderní doby jsou velmi důležitým a prospěšným
zařízením. Vzhledem k životnímu stylu a tělesnému stavu dnešní populace budou
stále víc zapotřebí. Fitness centra prošla za posledních 24 let významnou
proměnou. Stejně jako v nemocnici, tak ve fitness centru budou lidé hledat
odbornou pomoc. Domnívám se tedy, že by měla jít fitness centra cestou kvality a
odbornosti, taková je moje vize. Je proto nutné, aby fitness centra udržela svou
pozici na trhu s vyrovnanou finanční bilancí a mohla věnovat svou energii do
zkvalitňování služeb, které jsou motivací pro klienty. Podle mého názoru a
výsledků šetření není jednoznačné řešení aplikace klubového členství podle vzorů
ze zahraničí. Řešení pro české podmínky budeme ještě hledat, ale předpokládám,
že se nabízí v kombinacích systémů, které v mé diplomové práci popisuji.
Klubové členství není podle mého názoru v českých podmínkách aplikovatelné
plošně na všechna fitness centra. Je však nutné nastavit správně cenu a režim
zvýhodněných vstupenek, a to tak, aby bylo možno fitness centrum nejen udržet
v chodu, ale také alespoň jednou ročně překvapit své klienty novinkou, která udrží
jejich pozornost a zůstanou svému fitness centru věrni. Zároveň je řešením
nastavení fitness centra podle cílové skupiny, pro kterou chceme, aby naše fitness
centrum bylo zaměřeno. Zde je možno se inspirovat zahraničními zkušenostmi.
Tento systém již ve světě funguje, je sice nastaven na klubové členství, ale může
stejně dobře fungovat i při vstupech, zvýhodněných vstupech a kreditech, pokud
jejich výše bude adekvátní. Podle reakcí na dotazník se domnívám, že ještě stále
mnoho provozovatelů fitness center spolu soupeří a konkurence se bojí.
Domnívám se, že mnohem účinnější by byla spolupráce a účelné působení na
klienty a potencionální klienty.
Z výzkumu vyplývá, že ekonomická krize skutečně ovlivnila fungování
většiny dotazovaných fitness center. Finanční nestabilitu, která je však běžnou
praxí i v době mimo krizi, a je způsobena nepravidelnými příjmy, většina
respondentů nehodlá řešit podle vzoru ze zahraničí systémem klubového členství.
Domnívají se, že klubové členství je pouze pro velká města a pro nadstandartní
služby a také se obávají ztráty klientů. Většina fitness center uplatňuje systém
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vstupů a permanentních vstupenek.

Všechna fitness centra mají rozšířenou

nabídku služeb, ale ne všechna program, který řeší letní propad tržeb.
Provozovatelé fitness center motivují své klienty novými službami, většina je
aplikuje jednou za rok. Jedním z nejčastějších kritérií, podle kterých si klienti
vybírají fitness centrum, je právě nabídka služeb. Klienti se také podle výsledků
výzkumu skutečně o klubové fitness většinou nezajímají, pokud by si měli vybrat,
půjdou většinou raději do fitness centra, kde klubové členství není. Z výsledků je
také patrné, že většina klientů chodí cvičit celý rok bez přerušení, což ovšem
nekoreluje se zkušenostmi, které mají fitness centra s menší návštěvností v letních
měsících.
V teoretické části objasňuji historické kořeny, které obor fitness má. Ne
vždy se snahy o změnu v tomto oboru setkaly s pozitivní odezvou, ale většinou
vzhledem k pozitivním dopadům tělesných cvičení na lidské tělo byly vždy
nakonec uznány a podporovány. Až na období, kdy náboženská ideologie
upřednostňovala duševní rozvoj před tělesným, byl tělesný rozvoj žádoucí.
Zařízení pro rozvíjení tělesných, ale dnes i duševních parametrů se v průběhu
dvou století výrazně změnila, největší rozmach fitness center je patrný od druhé
světové války ve světě a od roku 1989 v České republice. Česká republika se stále
potýká se zpožděním, které proti zahraničí máme, ne všechny prověřené vzory
jdou aplikovat v našich podmínkách. Jisté však je, že cestou může být vytvoření
systému, který svět již má a zná, musí však odpovídat českým podmínkám.
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5

Závěr
Cílem bylo zmapovat vývoj fitness center od roku 1989 až do dnešní

doby a najít řešení do let příštích. U sběru dostupné literatury jsem narazila na
problém. Všechny dostupné materiály o fitness jsou specificky zaměřeny na práci
s klientem. Samotný provoz těchto zařízení je velmi skromně definován jen
okrajově. Touto diplomovou prací jsem chtěla osvětlit problematiku fitness center
z pohledu provozovatelů, s jakými problémy se potýkají, co by mohlo pomoci
provozovatelům v jejich další práci. Domnívám se, že další vývoj je možný jen
cestou neustálé reakce na poptávku a kvalitu. Také vzdělávání provozovatelů a
čerpání ze zkušeností, které ve světě jsou již prověřeny, vymezení cílových
skupin, kterým má fitness centrum sloužit a adekvátním nastavením ceny vstupů
nebo kreditů či členství zkvalitní činnost fitness center. Výzkum nepotvrdil, že je
řešením finanční nestability pro fitness centra v klubovém členství. Mohu spíš
konstatovat, že v českých podmínkách je toto řešení plošně nerealizovatelné. A to
zejména z důvodu odmítavého postoje velké části klientů, také z obavy
provozovatelů, které se ukázaly oprávněné. Ráda bych svou prací pomohla
provozovatelům fitness center i jejich klientům, aby našli řešení, které bude
schůdné pro obě zúčastněné strany. Provozovatelům k vědomí, že fitness je sice
krásná práce, ale zároveň také business, který musí mít pozitivní ekonomickou
bilanci, aby byl udržitelný na trhu.
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Resumé
Tato práce se zabývá vývojem fitness center v České republice po roce
1989 a jejím cílem je najít možnosti a cesty pro další rozvoj. V úvodu jsem
rozborem sebraných dat shrnula historii, součastný stav a definovala základní
pojmy. K výzkumu jsem vybrala jako nejvhodnější metodu dotazníkovou.
Vytvořila jsem dva dotazníky, z nichž jeden zjistil pohled na téma ze strany
provozovatelů a druhy ze strany klientů, práce obsahuje vyhodnocení dotazníků a
porovnání s vlastními zkušenostmi. Vzhledem k tomu, že se výzkum týkal celé
České republiky, byly oba dotazníky rozšířeny elektronicky přes sociální sítě.
Práce popisuje možnosti vedení fitness centra, typologii klientů a úvahy o aplikaci
zahraničních zkušeností do českého systému fitness center. Obsahuje doporučení
pro podnikání v oboru fitness.

Resumme
This work is dealing with the development of fitness centres in the Czech
Republic after the year 1989 and its goal is to find possibilities and ways for the
next development. The introduction is about history based on gained facts, present
situation and definition of basic names. I chose a questionaire way as the most
suitable for this survey. I prepared two questionnaires - the first is focused on
fitness centres runners and the second is focused on the clients. This work
contains evaluation of these questionnaires and comparison with my own
experience. According to the fact that the survey refers to the whole Czech
Republic, both questionnaires were spread with the help of a social net. The work
describes possibilities of managing fitness centres, client typology and
consideration about aplication of the foreign experience into the czech fitness
centre system. Recommendation for running this kind of business is also
contained in this work.
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Příloha č. 1 Dotazník pro majitele a managery Fitness center
Jsem studentka FSps MU v oblasti sport a volný čas. Píši diplomovou práci
s názvem „Vývoj fitness v ČR“, výzkumem zjišťuji pohled ze strany
provozovatelů,

výsledky dotazníku

a

celá

práce

bude

zveřejněna

na

www.studioblanka.cz. Dotazník je anonymní.
1. Místo, kde se vaše provozovna nachází má:
a. Do 25 tisíc obyvatel
b. Do 100 tisíc obyvatel
c. Do 500 tisíc obyvatel
d. Více
2. Ve kterém roce bylo vaše fitness centrum založeno:
V roce…
3. Ve kterém roce vaše fitness zaznamenalo největší úspěch (nejvyšší
tržby ze služeb)
V roce…
4. Který rok jste zaznamenali největší propad, (byl nejméně úspěšný)
Rok…
5. Jak často vybavíte své centrum o novou službu nebo cvičení
a. Jednou za rok
b. Neobnovuji, vycházím ze stávajícího
c. Pokaždé když udělá změnu konkurence
d. Častěji chci být rychlejší než konkurence
6. Vaše F- centrum je vybaveno:
a. Pouze posilovnu
b. Pouze skupinová cvičení
c. Skupinová cvičení i posilovnu
d. Skupinová cvičení, posilovnu i wellness
7. Funguje vaše F-centrum na:
a. Klubové členství
b. Vstupenky a permanentky
c. Kredity
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8. Klubové členství je ve světě běžný systém, jak vyřešit letní propad
tržeb, jaký máte názor na možné převedení vašeho F-centra na tento
systém
a. Už fungujeme na klubové členství
b. Mám obavu, že přijdu o zákazníky
c. Mám v plánu přejít na klubové členství,
d. Jiná odpověď, popište……
9. Máte v letních měsících speciální nabídku pro klienty v rámci
zmírnění finančního propadu?
a. Ne
b. Ano
c. Pokud ano jakou………
10. Jak ovlivnila fungování vašeho F-centra ekonomická krize v
posledních letech,
a. Snížením tržeb
b. Méně, klientů
c. Vůbec jsme ji nepocítili
d. Jiná odpověď, popište…..
11. Máte osobní poznámku k této problematice, jakou:
.....................................................................
………………………………………………………………………………
………………………………….
Děkuji za váš čas.
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Přílohač. 2
Dotazník pro širokou veřejnost
Dobrý den,
prosím o pár minut vašeho času, dotazník je součástí mé Diplomové práce, ve
které se věnuji fitness centrům, a možnostem dalšího vývoje tohoto odvětví.
Pohlaví
•

muž

•

žena

Věk
•

15-20

•

21-40

•

41-55

•

55-více

Jak často chodíte cvičit do fitness centra?
•

jsem poprvé

•

1x týdně

•

víckrát týdně

•

občas nepravidelně

•

nechodím vůbec

Důvodem proč cvičíte je:
•

chci zhubnout

•

chci přibrat

•

chci mít kondici

•

cvičení je váš životní styl, patří k životu

•

ze zdravotních důvodů

•

necvičím je to ztráta času

84

Cvičíte
•

po celý rok

•

v létě necvičím

Vybíráte si fitness podle:
•

ceny

•

prostředí

•

nejbližší svému bydlišti, nebo zaměstnání

•

nabídky služeb

•

trenéra

Znáte pojem klubové členství, věděli jste, že pokud byste chtěli cvičit
takovém fitness klubu, museli byste si koupit členství třeba na rok a platit
pravidelně každý měsíc, i když nechodíte cvičit?
•

ano

•

ne

Pokud by vaše fitness centrum přešlo na systém klubového členství:
•

koupili byste si je

•

hledali byste jiné fitness, kde klubové členství nemají

•

přestala bych cvičit, kdybych jiné fitness nenašla

•

jsem již členem fitness klubu

Díky klubovému členství, má Fitness centrum lepší podmínky ke
zkvalitňování služeb a zařazování welness produktů do své nabídky
•

Chtěli byste takový klub, ve svém městě, chtěli byste být jeho členy

•

máme už takový klub a jsem jeho členem

•

máme takový klub a nejsem jeho členem

•

nemám o takový klub zájem
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Víte, že fitness centra, která nemají systém klubového členství jsou závislá na
proměnlivé náladě svých klientů, jsou tudíž finančně nestabilní a většinou
chybí prostředky na zkvalitňování služeb
•

ano

•

ne

•

nemyslím si to

Chybí vám ve vašem Fitness centru nějaká služby, pokud ano jaká
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
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