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Abstrakt 

Bakalářská práce řeší projekt v prostředí sportovních a tělovýchovných služeb. Cílem 

práce je zpracovat projekt rekondičního centra. Bakalářská práce vychází z analýzy 

zařízení a z porovnání center stejného typu v jiných městech České republiky. Práce 

uvádí vlastní návrhy na zlepšení služeb rekondičního centra v Brně a celé sítě 

rekondičních center formou franchisingu. 

 

Abstract 

This bachelor's thesis deals with a project in the sports and physical education 

environment. The target is to develop a project of a recondition centre. The thesis is 

based on the analysis of equipment and monitoring of comparable centres in some 

towns in the Czech Republic. It presents own suggestions of improvement to the 

recondition centres services in Brno and the whole networks of recondition centres in 

the form of franchising. 
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ÚVOD 

V dnešní společnosti jsou témata kolem zdravého životního stylu, kvality života, sportu 

ale i zdravého pohybu velmi často diskutována. V době, kdy se lidé ženou především za 

úspěchem a penězi nebo finančním zajištěním rodiny, už nezbývá čas na zdraví a 

pohyb. Být zdravý, fit a prožívat život naplno se stává velice významným měřítkem 

dnešní společnosti. 

Většina lidí má sedavý způsob zaměstnání, nebo dokonce i celého života a náš 

organismus na to není přizpůsobený. Dříve se lidé hýbali stále a pohyb byl součástí 

každého dne a skoro všech běžných denních aktivit. S moderními technologiemi stále 

ubývá přirozeného pohybu. Se zvýšeným příjmem potravy, především ve formě cukrů a 

tuků, dochází k tomu, že stále více lidí trpí obezitou a dalšími civilizačními nemocemi, 

zejména onemocněním srdce a cév. 

Proto je potřeba kompenzace nedostatku pohybu zařazením alespoň nějaké pohybové 

činnosti. Vznikají tak různá fitness centra, wellness centra, pohybová studia, rekondiční 

centra nebo různé zábavné parky, s nabídkou pohybových aktivit pro volné chvíle nebo 

pro zdraví a kvalitnější život. 

V této práci jsem se zaměřila hlavně na rekondiční centra, speciálně na rekondiční 

centrum Brno. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

1.1 Cíle práce  

Cílem bakalářské práce je zpracovat „projekt v prostředí sportovních a tělovýchovných 

služeb - Rekondiční centrum Brno“. V praktické části práce analyzuji rekondiční centra 

a na základě vytvořené SWOT analýzy stanovím vlastní návrhy. 

1.2 Metody a postupy zpracování 

Hlavní použitou metodou v bakalářské práci je SWOT analýza. Bylo čerpáno 

z interních dokumentů VŠTJ Medicina Praha, ze studia materiálů o této organizaci a 

z dokumentů Centra sportovních aktivit Vysokého učení technického. Podklady mi 

poskytla i praxe absolvovaná v tomto centru. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části práce se zaměřím zejména na vysvětlení pojmů týkající se zdravého 

životního stylu a vše s ním související, a následně objasním pojmy ekonomické, se 

kterými budu pracovat v další části práce. 

2.1 Kvalita života 

Kvalita života je pojem relativní, s nímž se v odborném i veřejném světě setkáváme již 

mnoho desítek let. Historie tohoto slova zasahuje do 20. let, kde byl spojován 

s ekonomickým vývojem a úlohou státu v oblasti materiální podpory nižších sociálních 

vrstev. V 60. a 70. letech na základě kvality života dokonce byly postaveny politické 

programy, které usilovaly o lepší kvalitu života pro své spoluobčany (1). 

Tento termín nám v sociologii slouží k odlišení podmínek života jednotlivých lidí spíše 

z materiálního pohledu, jako jsou například finanční příjem nebo majetek, od vlastního 

pocitu ze života (1). 

Definice kvality života není v současné době přímo určená, ale lze ji obecně chápat jako 

důsledek vzájemného působení různých faktorů jako jsou zdravotní, sociální, 

ekonomické a environmentální, čímž ovlivňují rozvoj lidstva na úrovni jednotlivců i 

společenství (1). 

Payne uvádí, že: „Na nejobecnější úrovni je kvalita života chápána jako důsledek 

interakce mnoha různých faktorů. Jsou to sociální, zdravotní, ekonomické a 

environmentální podmínky, které kumulativně a velmi často neznámým (či 

neprobádaným) způsobem interagují, a tak ovlivňují lidský rozvoj na úrovni jednotlivců 

i celých společností. S jistým zjednodušením lze konstatovat, že v rámci všech přístupů 

má koncept v zásadě dvě dimenze, a to objektivní a subjektivní“ (1, str. 207). 

Subjektivní kvalita života se týká lidské emocionality a všeobecné spokojenosti se 

životem tak, jak to hodnotí člověk ze svého pohledu. Objektivní kvalita života označuje 

splnění požadavků spojených se sociálními a materiálními podmínkami života, 

sociálním statusem a fyzickým zdravím (1). 

Podle Světové zdravotnické organizace (World Health Organization – dále jen WHO) 

se kvalitou života rozumí to, jak člověk vnímá své postavení v životě v souvislosti 
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s kulturou a hodnotovým systémem, ve kterém žije ve vztahu ke svým očekáváním, 

osobním cílům, životnímu stylu a zájmům. Z jejich pohledu vypovídá kvalita života o 

vlivu zdravotního stavu a podmínek na jedince (1). 

Centrum pro podporu zdraví při Univerzitě v Torontu vymezuje kvalitu života 

následovně: „Kvalita života je stupeň, ve kterém jedinec využívá důležité možnosti 

svého života. Možnosti přitom vyvěrají z příležitostí a omezení, které každý člověk ve 

svém životě má, a tyto jsou odrazem interakce mezi ním a prostředím“ (1, str. 208). 

Kvalita života je výsledkem srovnávání lidí mezi sebou. Lidé ve stejné životní situaci se 

mohou lišit v hodnocení kvality svého života. Kvalita života je pociťována jako 

uspokojivá, pokud má člověk možnost osobního růstu a rozvoje (2).  

Mezi základní komponenty kvality života patří bytí (fyzické, psychické a spirituální), 

příslušnost k vnějšímu prostředí hmotnému a sociálnímu a seberealizace (dosahování 

osobních cílů). Kvalita života souvisí rovněž se smyslem života. Lidé, kteří svůj život 

prožívají smysluplně, jsou ve větší duševní pohodě než lidé, kterým jejich smysl života 

uniká (2). 

Pojem kvalita života z pohledu tělesné kultury a tělesné výchovy je velmi rozsáhlý a jen 

velmi málo bere v úvahu pohybové aktivity jako prvek. Proto se v této oblasti můžeme 

setkat spíše s pojmy životní styl a především zdravý životní styl, který tento prvek již 

lépe vymezuje (3). 

2.2 Životní styl 

Stejně jako životní prostředí nebo genetický základ, tak i životní styl je jedním 

z důležitých determinantů zdraví. Podle Dufkové rozlišujeme životní styl jednotlivce a 

životní styl skupiny.  Životním stylem jednotlivce rozumíme celkový způsob života, kde 

si jednotlivé části vzájemně odpovídají, mají vzájemné vztahy, společné jádro, jednotný 

styl a vychází z jednotného základu, který se prolíná všemi podstatnými činnostmi, 

vztahy a zvyklostmi (2). 

Životní styl skupiny představuje typické společenské rysy životního způsobu, které jsou 

charakteristické pro většinu členů nějaké skupiny. Členové se navzájem neznají, ale 

mají společné něco pro vyjádření životního stylu, tj. profesní skupiny, nebo skupiny 
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vytvářející se v souvislosti s povoláním a přípravou na něj. Např. životní styl lékařů, 

profesionálních sportovců nebo vysokoškolských studentů (2). 

Pod pojmem životní styl si můžeme představit dobrovolné chování jedince v daných 

životních situacích založené na individuálním výběru. Je jen na nás, zda se rozhodneme 

pro alternativy zdravé, nebo pro ty, které zdraví poškozují. Životní styl tedy 

charakterizuje výběr chování a životní možnosti (2). 

V dnešní době, na počátku 21. století, je životní styl většiny lidí poněkud alarmující. 

Životní styl dnešní doby velkým dílem ovládla moderní technika, která má za důsledek 

omezení manuální a fyzické práce a tím nárůst lidí se sedavým zaměstnáním a celkově i 

sedavým způsobem života. Tento způsob života často pokračuje i v době po zaměstnání, 

i když by v tuto dobu měla být jednostranná zátěž správně kompenzována nejlépe 

pohybovou aktivitou. Jedná se jak o dospělou populaci, tak o mládež (4).  

Největší význam pro řešení jednostranného zatížení má právě pohybová aktivita, která 

představuje možnost, jak se zbavit a spálit přebytečnou energii a zregulovat psychickou 

náladu jednotlivce. Důležitý je také relaxační efekt tělesných cvičení. Člověk, který se 

pravidelně věnuje pohybovým činnostem, je schopen mnohem lépe zvládat každodenní 

stres, obtížné úkoly, deprese a negativní myšlenky (4). 

Sedavý způsob života nám přináší problémy ve formě různých civilizačních 

onemocnění, která jsou projevem zhoršeného zdravotního stavu celé populace. Fořt 

uvádí vědecké poznatky, které ukazují, že více než 60 % onemocnění je způsobeno 

špatným životním stylem. Lidé většinou onemocní vlastní vinou, jelikož zanedbávají 

prevenci, podceňují negativní vliv nevhodného životního stylu, dědičných dispozic, 

stresu, rizikových pracovních podmínek a špatného životního prostředí (5).  

Životní styl současné většiny populace nese negativní prvky, o kterých hovoří Nešpor. 

V souvislosti s tímto stavem popisuje nemoci životního stylu a uvádí jeho nedostatky: 

 Přešponovaný životní styl 

Důležitý faktor tohoto stylu je neustálý shon a spěch. Jedinec patřící do této 

skupiny má naplánováno příliš mnoho věcí, které chce stihnout, přeceňuje 

své schopnosti a jsou na něj často kladeny příliš velké nároky. Objevuje se 

v časové tísni, do které se dostává díky svému neustále nabitému programu 

(6). 



15 

 

 

 Prázdný životní styl 

Typickým znakem pro tento styl je nuda a prázdnota. Převládá hlavně u 

mládeže, která z dlouhé chvíle vymýšlí činnosti, které jsou někdy i 

nezákonné. U dospělých se jedná například o sledování televize, u které 

stráví mnoho času a často ani nevědí, co vlastně sledovali (6). 

 

 Zmatený životní styl 

U tohoto stylu se jedná o nepředvídatelné střídání období mimořádného 

vypětí a nečinnosti, které často souvisí se zvykem nechávat věci na poslední 

chvíli (6). 

 

 Rizikový a stresující životní styl 

Tento styl se vyskytuje především u lidí vykonávajících rizikové a stresující 

povolání, jako jsou například policisté, manažeři nebo zdravotníci. 

Problémem je především charakter práce, ale i její nadbytek (6). 

 

 Neradostný životní styl 

Důležitým obsahem tohoto stylu je jeho naplnění nepříjemnými 

povinnostmi. Chybí zde radost a potěšení. Člověk v tomto stylu pokračuje 

tak dlouho, dokud v něm nepřeroste trpělivost. Za následek pak je provedení 

nějaké hlouposti, která dotyčného často velmi mrzí. Tento koloběh se stále 

opakuje (6). 

Stejskal uvádí, že motivací pro změnu životního stylu bývají nejčastěji zdravotní 

problémy, snaha o odstranění špatných návyků nebo negativní hodnocení okolí. Pokud 

se člověk dostal až k potřebě určité změny v této oblasti, můžeme předpokládat, že už 

má za sebou období bezstarostnosti, kdy na sobě neviděl žádné problémy. Následuje 

fáze přemýšlení, ve které jedinec svůj problém poznal a chce jej začít řešit. V tento 

moment začíná každý uvažovat o možnostech, plánuje, ale často není na změnu 

životního stylu stále ještě připraven (4). 

Pro změnu životního stylu je za potřebí silná motivace a pevné rozhodnutí na základě 

racionálního rozboru konkrétního životního stylu. Tuto změnu je někdy vhodné 
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konzultovat s odborníkem v podobě lékaře, psychologa, pedagoga nebo zkušeného 

trenéra, s jehož radami nám půjde změna mnohdy lépe (4). 

2.3 Zdravý životní styl 

Předpokladem pro zdravý životní styl je dobré zdraví, není to však podmínkou. Jonáš 

uvádí, že hlavním cílem zdravého životního stylu by mělo být snižování zátěže na 

lidský organismus, čehož dosáhneme změnou stravy, odstraněním stresu díky relaxaci a 

pohybovou aktivitou. Při zanedbávání zdravého životního stylu se výrazně zhoršuje 

zdravotní stav jedince a zkracuje se život. Ovšem samotné dodržování zásad zdravého 

životního stylu člověka před nemocemi a zdravotními problémy neochrání. Kromě 

relaxace, dostatečné pohybové aktivity, zdravé výživy a jiných, je potřeba zařadit i 

cílenou eliminaci toxinů z těla neboli detoxikaci (7). 

Zdravý životní styl se vyznačuje tím, že v něm nejsou obsaženy charakteristiky jako 

alkohol, drogy, kouření, ale ani nedostatek pohybu a špatné mezilidské vztahy. Životní 

styl si volíme sami (6). 

Nešpor vysvětluje pojetí rozumného životního stylu, jehož součástí je: 

 Správná výživa a dostatek vhodných tekutin s omezením alkoholu, kávy a 

colových nápojů, protože člověku, který má v těle dostatek tekutin, to lépe 

myslí. 

 Dostatečný a vydatný spánek, který zvýší naši duševní výkonnost. 

 Rovnováha mezi věcmi co musím a co chci dělat (povinnostmi a zábavou). 

 Člověk by se neměl pracovně přetěžovat, jelikož to vede ke stresu a 

časovému tlaku. 

 Dostatečná pohybová aktivita, zaměřená především na kompenzaci 

jednostranného pracovního zaměření a zatížení. 

 Pravidelná relaxace nám napomáhá v odstranění stresu. 

 Pečovat o své zdraví a omezit rizikové faktory (kouření, drogy) (6). 

2.4 Zdraví 

Zdraví patří k nejvýznamnějším hodnotám života každého jedince, nemělo by však být 

jeho cílem, ale jednou z podmínek smysluplného života. 
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Je to slovo, které často používáme při osobních přáních. Zdraví je stav, po kterém každý 

touží, a kterému je přisuzována největší váha. Zdraví není pouze individuální životní 

hodnotou, ale také výrazně ovlivňuje ekonomiku a rozvoj společnosti. Zdraví 

podmiňuje životní prostředí, včetně toho pracovního. Dalším podmiňujícím faktorem 

jsou genetické dispozice, v neposlední řadě pak zdravotní péče a cílená prevence 

nežádoucího chování. 

Parsons popisuje zdraví jako: „stav optimálního fungování člověka (individua) 

vzhledem k efektivnímu plnění role a úkolů, k nimž byl socializován“ (2, str. 16) 

Nejznámější definice zdraví od Světové zdravotnické organizace (WHO) říká: „zdraví 

je stav, kdy je člověku naprosto dobře, a to jak fyzicky, tak psychicky i sociálně. Není to 

jen nepřítomnost nemoci a neduživosti“ (2, str. 17). Tato definice chápe zdraví jako 

ideál a představuje tři základní složky komplexního pohledu na člověka: tělesnou, 

duševní a sociální. 

Zdraví patří mezi základní lidské potřeby a výrazně ovlivňuje kvalitu našeho života. 

Zdraví a nemoc jsou výsledkem vztahu mezi organismem a prostředím. Střídají se 

v závislosti na změnách, které probíhají v lidském organismu a v prostředí kde žijeme 

(2). 

„Zdraví lze chápat jako optimální stav tělesné, psychické, sociální pohody a duchovní 

pohody při zachování všech životních funkcí, společenských rolí a schopnosti organizmu 

přizpůsobovat se měnícím se podmínkám prostředí. Individuální hodnota zdraví je 

spojena s pudem sebezáchovy. Sociální hodnota zdraví vychází z poznání, že každý 

populační celek musí věnovat pozornost zdraví lidí, pokud chce přežít“ (2, str. 19-20). 

Pokud chceme dosáhnout pevného zdraví, nebude nám stačit pouze správně 

skombinovat tělesnou aktivitu a racionální výživu, ale je potřeba také umět střídat práci 

a odpočinek, dokázat správně psychicky relaxovat a řídit se správným hodnotovým 

žebříčkem, kde je zdraví na prvním místě (4). 

Český psycholog Křivohlavý klade důraz na kvalitu života, která je velice důležitá a 

zároveň je i měřítkem úspěšnosti zdravotní a sociální péče. Uvádí: „zdraví je celkový 

(tělesný, psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který mu umožňuje dosahovat 

optimální kvality života a není překážkou obdobnému snažení druhých lidí“ (8, str. 40). 
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2.5 Nemoc 

Stejně jako je zdraví výsledkem mnoha činitelů, tak i nemoc je zapříčiněna mnoha 

faktory, které se navzájem ovlivňují. Pokud je člověk zdravý, tento stav si moc 

neuvědomuje. Oproti tomu jedinec, který není nebo se necítí zdráv, je nemocný a pocítí 

to velmi brzy. Přechod mezi zdravím a nemocí bývá většinou plynulý (9). 

 „Nemoc neboli choroba či onemocnění je patologický stav těla nebo mysli, který je 

projevem změny funkcí buněk a v důsledku i morfologickým poškozením buněk, tkání a 

orgánů“ (2, str. 20). 

Nemoc neboli porucha zdraví je potenciál vlastností organismu, které omezují jeho 

možnost vyrovnat se s určitými nároky vnějšího i vnitřního prostředí v průběhu života. 

Je to porucha adaptace člověka, selhání adaptivních mechanizmů na podněty prostředí. 

Nemoc je vlastně více, než jen negace zdraví. Představuje také poruchu jednoty a 

celistvosti organismu a prostředí. 

Můžeme rozlišit následující pojetí nemoci: 

 disease – choroba, většinou určitá diagnóza, chápána spíše objektivně, 

 illness – nemoc jako subjektivně prožívaný pocit, 

 sickness – nemoc chápána jako sociální prožitek, jistý stav nepohody, 

 handicap – vada, jisté znevýhodnění, 

 disability – tělesné snížení funkčních schopností, 

 impairment – poškození, ztráta nebo abnormalita struktury nebo funkce 

(2). 

2.6 Civilizační nemoci 

Vokurka definuje civilizační nemoc jako: „Nemoc, jejíž vznik a rozvoj je podmíněn 

nebo výrazně ovlivněn civilizací, způsobem života, technikou, stresem, znečištěním 

životního prostředí apod. Klasickým příkladem jsou choroby srdce a cév, které jsou 

nejčastější příčinou smrti v průmyslově vyspělých zemích. Zaostalé oblasti trpí naproti 

tomu vysokým výskytem infekčních nemocí, jejichž kontrolou (díky dostupné lékařské 

péči, hygienickému dozoru, očkování a léčbě antibiotiky) došlo ve vyspělých zemích k 



19 

 

výraznému prodloužení průměrné délky života. Mnoho lidí v zaostalých oblastech se 

vůbec nedožije věku, kdy se civilizační nemoci projevují“ (10, str. 172) 

Příčinou těchto nemocí ovšem není samotná civilizace, ale spíše destruktivní životní 

styl a nedostatečná adaptace člověka na měnící se podmínky prostředí. Pokud dojde k 

vyčerpání adaptačních možností, člověk již nápor neunese a onemocní. Není v silách 

našeho organismu se plně adaptovat na dlouhotrvající mentální stres, na sedavý způsob 

života bez dostatečné kompenzace, každodenní práci s počítačem trvající mnoho hodin, 

trvale znečištěné ovzduší nebo nevyváženou stravu. Pokud by chtěl člověk tyto rizikové 

faktory omezit a zmírnit jejich následky na naše zdraví, je potřeba důsledně aplikovat 

preventivní přístupy. Podpora zdraví se tudíž stává nezbytnou podmínkou pro zajištění 

vyhovující kvality života a zachování lidského života samotného (9). 

Mezi civilizační nemoci řadíme různé druhy zdravotních potíží. Zejména 

kardiovaskulární onemocnění, zhoubné nádory, obezitu, hypertenzi, alergie, zubní kaz, 

diabetes mellitus, artritidy, astma, osteoporózu, žlučové a ledvinové kameny, migrénu, 

menstruační a prostatické potíže, předčasné stárnutí, deprese, Alzheimerovu nemoc, 

cévní onemocnění mozku (11). 

Stejskal uvádí: „Pravidelné cvičení i přirozená (obvyklá, habituální) pohybová aktivita 

jsou spolu s přiměřeným příjmem energie nejlepším, nejbezpečnějším a ekonomicky 

nejméně náročným preventivním (a často i léčebným) prostředkem většiny civilizačních 

onemocnění“ (12, str. 12). 

Při zkoumání civilizačních nemocí zjistíme, že důležitou roli v jejich vzniku, prevenci, 

diagnostice, terapii i rehabilitaci, hraje životní prostředí a životní styl populace. 

Zdravotní stav ovlivňují také faktory sociální, u kterých je třeba si uvědomit, kteří 

činitelé se na výskytu těchto civilizačních nemocí podílí (11). 

Mezi hlavní sociální faktory, které ovlivňují naše zdraví, patří: 

 Sociální gradient – rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší sociální skupinou na úrovni 

zdraví, které jsou závislé především na bydlení, výchově, vzdělání, rodinných 

nesnázích, nejistotě a zaměstnání. 

 Stres – dlouhotrvající úzkost, pocit méněcennosti. 
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 Časné období života – chudoba rodičů, vliv na emocionální výchovu a na 

vzdělávání, zvýšené riziko nezaměstnanosti. 

 Sociální izolace – zoufalství a hmotná deprivace, např. u přistěhovalců, 

zdravotně postižených, bezdomovců, bývalých vězňů. 

 Práce – omezené využití kvalifikace, neadekvátní nízká mzda, strach ze ztráty 

zaměstnání. 

 Nezaměstnanost – nepříznivý důsledek finančních i psychologických problémů, 

především na území s vysokou nezaměstnaností. 

 Sociální opora – přátelství, dobré sociální vztahy, vzájemná úcta. 

 Drogová závislost – sociální deprivace spojená s kouřením, vyšší spotřebou 

alkoholu a užíváním zakázaných drog, důsledek sociálních nesnází, zhoršení 

sociální i zdravotní situace. 

 Výživa – špatná výživa u osob s nízkými příjmy, u mladých rodin, starších 

občanů, nezaměstnaných a bezdomovců. 

 Doprava – zdravá doprava, omezení automobilové dopravy, podpora chodců a 

cyklistů, rozvoj MHD (11). 

2.7 Výživa 

Výživa je důležitou součástí našeho života, která přispívá ke zlepšení zdravotního stavu. 

Proto je zapotřebí dodržovat správné zásady výživy, které odpovídají našemu věku, 

pohlaví a genetickým dispozicím (13). 

Naše tělo je díky výživě zásobováno vším, co potřebuje pro život, zdraví a růst. Každé 

jídlo dodává tělu jiné živiny, které jsou díky metabolismu živin přeměňovány na energii 

a stavební materiál. Všechny důležité látky potřebné k této přeměně, kromě kyslíku, 

jsou získávány právě z potravy. Konkrétně ze šesti základních složek potravin, tj. 

sacharidů, proteinů, lipidů, vitamínů, minerálů a vody. Jejich úkolem je dodávat energii 

do organismu, budovat a udržovat tělesné tkáně a regulovat tělesné funkce (13). 

O optimální výkonnost tělesných funkcí se stará všech šest složek výživy, které ovšem 

musí být v rovnováze. Nedostatek některé složky se může negativně podepsat na našem 

organismu. Energii tělo získává pouze ze sacharidů, proteinů a lipidů. Pokud tuto 
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přijatou energii tělo nestihne spotřebovat, začnou se přebytečné látky ukládat ve formě 

zásobního tuku pod kůží (13).  

2.8 Spánek 

Spánek je základní biologickou potřebou člověka. Jedná se o pravidelné střídání útlumu 

kůry mozkové, doprovázený sníženou intenzitou většiny životních pochodů, během 

které dochází k regeneraci centrálního nervového systému. K odpočinku během spánku 

dochází přeladěním organismu, kdy parasympatikus získává převahu nad sympatikem. 

Dostatečně dlouhý a hluboký spánek je podmínkou fyzického i psychického zdraví. 

Absence spánku, nebo jeho zhoršená kvalita se může projevit na myšlení, snížení 

pozornosti a pocitu únavy další den. Dlouhodobé problémy se spánkem se mohou 

projevit zhoršenou kvalitou života a někdy vedou i ke vzniku závažných duševních 

onemocnění (9). 

„Spánek se řadí mezi tři nejdůležitější podmínky dobrého zdraví. Dalšími faktory jsou 

vhodná strava a zvládání stresu” (4, str. 102). 

Hygiena spánku spočívá především v dodržování několika zásad, které jsou obecně 

platné, ovšem někdy v daných podmínkách (prostorových, klimatických aj.) obtížně 

splnitelné. Další parametr spánkové hygieny je zcela individuální a je jím délka spánku. 

Většina dospělé populace má spánek monofázický, tzn. spí jen jednou denně přes noc. 

Optimální délka souvislého, zpravidla nočního spánku je zcela individuální a u 

dospělého člověka by neměla klesnout pod šest hodin a překročit devět hodin (9). 

 „Ve spánku strávíme jednu třetinu života a kvalita spánku se výrazně podílí na kvalitě 

našeho života. Fyziologický spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a 

fyzických sil, pro vytváření paměťových stop, tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou 

řadu metabolických procesů“ (4, str. 104). 

Spánková hygiena jsou doporučení jedincům, u nichž bylo vyloučeno onemocnění, 

které nespavost může způsobovat, a kteří mají přesto problémy s nedostatečným a 

nekvalitním spánkem (9). 

Desatero spánkové hygieny 

 Uléhat i vstávat pravidelně každý den (i o víkendu) ve stejnou dobu. 
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 Nepřejídat se před spaním, vynechat těžká jídla, naposledy jíst nejméně 

dvě hodiny před usnutím. 

 Nepít alespoň čtyři hodiny před usnutím energetické a povzbuzující 

nápoje. 

 Během dne zajistit přiměřenou pohybovou aktivitu, ne však později než 

dvě hodiny před spaním. Týká se fyzické i psychické námahy. 

 Alespoň hodinu před usnutím věnovat přípravě na spánek formou 

relaxace, případně uklidňující a příjemnou četbou. Neřešit důležité věci a 

nesledovat napínavé a vzrušující pořady. 

 Nekouřit před spaním ani v průběhu noci v případě nočního probuzení. 

 Před spaním nepít alkohol, jelikož zhoršuje kvalitu spánku. 

 Ložnici využívat pouze ke spánku a předspánkovým aktivitám. Neměla 

by obsahovat televizi, počítače a jiné elektrické spotřebiče. 

 Na posteli mít vhodnou matraci a využívat ji jen ke spánku, nikoli 

k odpočinku během dne. 

 Dodržování čistoty a pořádku v ložnici, dobré větrání a při spánku ticho, 

tmu a teplotu mezi 16 – 18 ºC (9). 

2.9 Stres 

Stres je součástí života každého jedince. V dnešní době spěchu a shonu při zvýšeném 

pracovním nasazení nám na úkor práce ubývá volného času. Díky nedostatku pohybu 

při trávení volného času dochází k inaktivitě obyvatelstva. Lidé jsou nevrlí a své pocity, 

které nevyventilují pohybem, hromadí v sobě. Právě zde se začíná vytvářet 

stres. Součástí této práce je z důvodu, že pro zdravý a kvalitní život bychom měli mít 

vyrovnané tělesné i duševní stránky osobnosti. 

S pokročilou dobou stres stále stoupá a tomu napomáhá především vzrůstající životní 

tempo a zvýšené požadavky na výkon. Lidé, kteří se snaží podávat maximální výkony 

bez ohledu na své zdraví, tak svému organismu způsobují změny fyziologické i 

psychologické, které dovolují stresu, aby nás ovládal (14). 

Slovo stres pochází z angličtiny, kde označuje zmáčknutí nebo stlačení, a můžeme jím 

označit jakoukoliv zátěž, které musíme čelit. Jedná se o jakýsi tlak, který na nás působí 
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psychicky v okamžiku, když nás trápí nějaký problém či problémy, které překročí naši 

schopnost adaptace. Jednoduše řečeno se nám nakupí více věcí, než které jsme schopni 

zvládnout. Každý z nás vnímá a prožívá stres jinak a je spojen s pocity úzkosti a 

ohrožení (4). 

Stres vzniká postupně a zvětšuje se na základě negativních emocionálních prožitků 

každého člověka. Každý den prožíváme pozitivní emoce, které nás posilují a 

napomáhají nám zvládat denní úkoly a naplňovat pocit pohody. Pozitivní emoce působí 

na zvyšování odolnosti našeho organismu vůči stresům a přinášejí nám štěstí a radost. 

Negativní emoce, které prožíváme, u nás vyvolávají stres (14). 

Můžeme rozlišit eustres neboli příjemný druh stresu, ten prožíváme při příjemných 

životních událostech jako například při sportu, zábavě, sexu či erotice. Na druhou stranu 

distres je stres nepříjemný, kterému se každý vyhýbá (15). 

 

STRES = STRESOR + STRESOVÁ REAKCE 

 STRES – reakce organismu na negativní životní události. 

 STRESOR – faktor, který vyvolává a spouští stresovou reakci, změny 

uvnitř i vně organismu. 

 STRESOVÁ REAKCE – reakce na spouštěče (stresory), při níž se 

snižuje subjektivní schopnost kontroly chování, emocí nebo myšlenek 

(14). 

Měli bychom zvládat rozlišovat mezi zátěží ve smyslu přiměřených požadavků, které na 

nás klade škola, zaměstnání nebo rodina a nezvladatelnou, nadměrnou zátěží, tj. 

skutečným stresem, který působí na lidské zdraví škodlivě, zvláště tehdy, je-li 

dlouhodobé („chronické“) povahy (16). 

Přiměřená zátěž je prospěšná, protože podněcuje soustředění sil a je jedním ze zdrojů 

vývoje každého člověka. Nadměrná a nezvladatelná zátěž čili stres může vyvolat či 

urychlit některá onemocnění (16). 

Kebza uvádí: „Hlavní zásady jak předejít stresu jsou: 

 dobře si plánovat denní, týdenní a dlouhodobější úkoly, 
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 nepřeceňovat své síly a dobře je rozvrhnout, neklást si nereálné cíle, 

 dodržovat režim práce (učení, příprava do školy) a odpočinku, především 

s dostatkem spánku, 

 neodkládat povinnosti, zvláště ty nepříjemné, ale řešit je hned, 

 odpočívat aktivně, nejlépe v pohybu, 

 naučit se komunikovat, správně a výstižně vyjádřit své myšlenky, ale také 

umět vyslechnout druhé, 

 pokud nás něco trápí, “neužírat” se tím, ale zamyslet se s odstupem času 

a chladnou hlavou nad podstatou problému. Pokud na jeho řešení 

nestačíme, poradit se s někým důvěryhodným“ (16, str. 5). 

2.10 Volný čas 

Čas neboli nepřítel většiny lidí, je nedílnou součástí našeho života. Místo, abychom 

ovládali svůj čas, tak čas ovládá nás. Podřizujeme mu své konání a málokdo je v klidu a 

nenachází se pod neustálým časovým tlakem. V životě máme čas rozdělen pro práci a 

povinnosti, ale také pro chvíle, kdy si s ním můžeme sami nakládat. Právě tato doba, 

kterou máme pro sebe a můžeme s ní disponovat podle svého, je volným časem (3). 

Volný čas do velké míry souvisí s kvalitním spánkem a kvalitním vyplněním volného 

času. Můžeme říci, že volný čas by měl předcházet spánku a zároveň by měl doplňovat 

pracovní povinnosti., Každý člověk by měl mít alespoň 2 hodiny volného času denně, 7 

– 9 hodin spánku a maximálně 8 – 10 hodin práce (17). 

Při absenci volného času po více než 10 dní, se většinou dostaví únava převážně 

emočního a sociogenního charakteru. Je třeba umět oddělit volný čas od mimopracovní 

doby, do níž řadíme cestu do práce a z práce, péči o domácnost nebo uspokojení bio-

fyziologických potřeb jako jsou spánek, jídlo nebo osobní hygiena (17). 

Podle Slepičkové je volný čas: „doba, časový prostor, v němž jedinec nemá žádné 

povinnosti vůči sobě ani druhým lidem a v němž se pouze na základě svého vlastního 

svobodného rozhodnutí věnuje vybraným činnostem. Tyto činnosti ho baví a přinášejí 

mu radost a uspokojení a nejsou zdrojem trvalých obav či pocitů úzkosti“ (3, str. 47). 

Pokud má jedinec práci s absencí pohybu, měl by pohybovou aktivitu zařadit alespoň do 

svého volného času. Naopak člověk s fyzicky náročným zaměstnáním by jako náplň 
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svého volného času měl zvolit lehkou pohybovou činnost zaměřenou především na 

relaxaci, při které se věnuje zábavě a poskytne mu emoční a pohybovou radost nebo 

další specifické činnosti spojené s vlastní životní prioritou (17). 

Lidé se mohou ve svém volném čase věnovat svobodně vybraným aktivitám 

s podmínkou splnění pracovních povinností a biologických nezbytností. Člověk si 

vybírá podle svého uvážení činnost, kterou bude ve svém volném čase provozovat a 

která mu přinese naplnění jeho představ a přání. Výběr volnočasových aktivit je ovšem 

omezen sociálně-ekonomickým statusem jedince, prostředím či individuálními zájmy 

(3). 

Pod pojmem volný čas tedy můžeme chápat činnosti, kterým se můžeme věnovat mimo 

pracovní povinnosti v práci, rodinu a společnost. Tyto aktivity nám přináší odpočinek, 

zábavu nebo rozvoj osobnosti (3). 

2.11 Pohyb 

Pohyb je základním projevem života, k němuž je naše tělo vyvíjeno už od počátku 

lidstva. V současné době můžeme mezi populací vidět výrazný pokles pohybové 

aktivity a hypokinezi, (neboli nedostatek pohybu), které se stávají charakteristickými 

rysy současného životního stylu, jenž má velmi negativní dopad na naše zdraví. Je 

velmi důležité tuto pohybovou činnost a aktivní pohyb vrátit zpět do životního stylu 

dnešních lidí z hlediska podpory zdraví a prevence chronických neinfekčních chorob. 

Kvůli tomu, že většinu pracovní doby i volného času tráví dnešní populace vsedě, 

způsobuje nám to omezenou svalovou činnost. Nedostatek pohybové aktivity při 

sedavém způsobu života snižuje úroveň přizpůsobení se tělesné zátěži. Pravidelný 

pohyb by měl tvořit nedílnou součást našeho zdravého životního stylu, jelikož přispívá i 

k podpoře zdraví (2) . 

Pohyb je přirozenou potřebou organismu. Dnes, díky moderním technologiím a 

vymoženostem jako jsou například výtahy, dálkové ovladače, jezdící schody, auta, 

televize a jiné, je pomalu vytlačován z našeho života. Při nedostatku pohybu se nám 

začnou projevovat faktory, které začínají signalizovat problém. Může to být bolest zad a 

kloubů, začínající obezita nebo jen nenápadné zadýchávání cestou do schodů. V horším 

případě se může objevit cukrovka nebo srdeční infarkt (16). 
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Při dlouhodobé inaktivitě, organismus ztrácí tělesnou a duševní vytrvalost, selhává 

oběhová regulace, zvyšuje se naše hmotnost, snižuje se svalová síla, obratnost těla, 

pevnost kostí, kloubů a pojivové tkáně, obranyschopnost organismu, omezují se 

dechové funkce a jiné (18). 

„Mít dobrou kondici a pružnost v mládí není žádné velké umění. Udržet si však tyto 

vlastnosti trvale do vysokého stáří je pro většinu lidí dost těžké“ (18, str. 125). 

Přirozená pohybová aktivita a pravidelné cvičení jsou s přiměřeným energetickým 

příjmem nejlepším, nejbezpečnějším a ekonomicky nejvýhodnějším preventivním a 

léčebným prostředkem většiny civilizačních onemocnění. Výzkumy ukázaly, že lidé 

provozující dlouhodobě pohybovou aktivitu umírají později než lidé bez pohybové 

činnosti. Ta také snižuje úmrtnost na onemocnění spojená se sedavým způsobem života. 

Variabilitu reakce na pohybovou zátěž ovlivňuje spousta faktorů jako je dědičnost, věk, 

pohlaví, trénovanost, zdravotní stav, intenzita zatížení, druh zatížení a frekvence 

cvičení. Z tohoto důvodu je potřeba stanovit optimální zátěž pro každého jedince 

individuálně. PA má velký význam při léčení řady onemocnění (sekundární prevence), 

s cílem zlepšit zdravotní stav nemocného a předcházet klinickým projevům onemocnění 

(4). 

„Je třeba si stále uvědomovat, že pravidelná pohybová aktivita není jen „nějaké“ 

sportování, ale že se jedná o nesmírně účinný prostředek, jak předcházet i léčit řadu 

špatných návyků, zdravotních poruch a nemocí. Žádný jiný prostředek nemá na zdraví a 

kvalitu života takový vliv, jako pohybová aktivita a výživa“ (12, str. 9). 

Je dokázáno, že tělesná aktivita zlepšuje psychickou pohodu a mentální funkce 

(rozhodování, plánování, krátkodobá paměť). Lidé, kteří pravidelně sportují, se snadněji 

vyrovnávají se stresy, lépe spí a netrpí tolik na deprese a úzkostné stavy (4). 

Zkráceně můžeme říct, že provozování pravidelné přiměřené tělesné aktivity příznivě 

ovlivňuje zdravotní stav a prodlužuje délku života. Také snižuje rizika různých 

onemocnění a samozřejmě zlepšuje kvalitu života (4). 
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Desatero racionální pohybové aktivity 

 Zařadit do životosprávy vhodnou pohybovou aktivitu, která jedince baví, 

přináší mu potěšení a dobře ji ovládá. 

 Konzultovat zařazení a intenzitu vybrané aktivity s lékařem či 

odborníkem, v lepším případě absolvovat vyšetření u sportovního lékaře.  

 Kromě vybrané pohybové aktivity zařadit také kompenzační cvičení 

zaměřené na jednostranné přetížení organismu ze zaměstnání (např. 

dlouhé sezení či stání). 

 Nezapomenout před cvičením na důkladné protažení a rozcvičení. 

 Nejlépe cvičit pravidelně a s dostatečnou intenzitou. 

 Nepřetěžovat organismus, zařazovat pauzy a řádnou regeneraci. 

 Vybírat pro sport a tělesná cvičení vhodné a bezpečné prostředí k tomu 

určené. 

 Zvolit vhodné oblečení a kvalitní obuv. 

 Stravovací a pitný režim přizpůsobit pohybové činnosti s dostatečným 

doplňováním tekutin a minerálních látek při zvýšeném pocení. 

 Sledovat pokroky ve své kondici a kontrolovat celkový zdravotní stav 

(9). 

2.12 Kondice 

Snížená kondice lidí je už typickou součástí dnešního uspěchaného světa, což má za 

následek hypokinetický způsob života. Tělesná kondice přináší jedinci zvýšenou kvalitu 

života a v neposlední řadě je součástí všeobecné přípravy každého sportovce. 

Podle Dovalila je kondice „všestranná psychická a fyzická připravenost k výkonu“ (19, 

str. 90). 

Kondici můžeme chápat jako specifickou připravenost organismu a součást zdatnosti. 

Tělesná kondice je pak účelově vázána na specifickou pohybovou aktivitu jako 

například běžecká či skokanská kondice (20). U tělesné kondice se již jedná o vymezení 

okruhu motorických schopností, kterými jsou rychlost, síla, vytrvalost a koordinace, 

které jsou základní součástí pro podání sportovního výkonu (21). 
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Formy projevu kondice 

Obecná kondice – je důležitý základ všech sportovních disciplín. Zlepšuje se tréninkem, 

díky kterému se rozvíjí kondiční a kondičně-koordinační schopnosti (21). 

Speciální kondice – se rozvíjí ze základu obecné kondice a dále podle zvolené sportovní 

specializace (21). 

2.13 Zdatnost 

Zdatnost, stejně jako kondice, je důležitá pro udržení kvalitního života. Určitá úroveň 

tělesné zdatnosti je nezbytným předpokladem pro vhodné fungování lidského 

organismu a je předpokladem pro dobrou pracovní, sportovní i duševní výkonnost 

člověka. 

Dovalil charakterizuje zdatnost jako: „souhrn předpokladů organismu optimálně 

reagovat na různé podněty z prostředí“ (19, str. 291). Podněty mohou být různého 

druhu jako například teplo, chlad, psychické podněty nebo i tělesný projev – pohybová 

činnost. V tomto případě se hovoří o tělesné zdatnosti, která je chápána jako souhrn 

předpokladů pro optimální reakce organismu během pohybové aktivity. Ze 

společenského i sportovního hlediska je žádoucí zdatnost stále zvyšovat. Čím zdatnější 

organismus máme, tím lépe se umí vyrovnat s různými nemocemi či infekcemi a stává 

se odolnější (19). 

Tělesná zdatnost je do určité míry ovlivněna geneticky. Během svého života ji rozvíjíme 

a udržujeme prostřednictvím tělesného pohybu, zdravou výživou a dodržováním 

správné životosprávy. Cílem zdatnosti není podání sportovního výkonu, ale všestranný 

rozvoj organismu (22). 

2.14 Zařízení pro rekondici 

Fitness centra 

Fitness centry se rozumí veškeré zařízení a provozovny, ve kterých je hlavní službou a 

kde se dá provozovat fitness. Zdatnost neboli fitness je popisována jako „schopnost 

provádět každodenní úkoly svižně bez přílišné námahy, s dostatkem energie a 

s dostatečnou rezervou pro spokojené prožívání volného času a zvládání 
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nepředvídaných událostí“ (13, str. 27). Jinak můžeme fitness centra chápat jako 

komerční instituci, která nabízí zákazníkům příležitost k pohybové činnosti, od 

posilování a aerobiku až k józe a tanci (23). 

Ve fitness centrech probíhají převážně skupinové lekce pod vedením instruktora s 

kvalifikací daného zaměření. Počet klientů na těchto lekcích je velice různorodý a řídí 

se podle velikosti sálu jednotlivých zařízení nebo počtem potřebných pomůcek v centru. 

Většinou jsou sály koncipovány alespoň pro 20 lidí. Individuální hodiny jsou pak spíše 

v posilovně, a to formou tréninku s osobním trenérem. Tato centra se zaměřují 

především na aktivní odpočinek. Klienti mohou cvičit v posilovně s kardio zónou, nebo 

ve cvičebních sálech pro kondiční a zdravotně-rehabilitační cvičení (24). 

Fitness zařízení se často dělí na kluby a centra. Ve fitness centrech se platí každý vstup 

zvlášť, nebo se odečítá z předem zakoupené permanentky, kdežto ve fitness klubech si 

klient zaplatí členství v klubu a může jej využívat podle svých možností (25). 

Wellness centra 

Wellness je definováno jako: „stálé a uvážené úsilí k udržení zdraví a dosažení nejvyšší 

úrovně životní pohody. Mít vysokou úroveň wellness, znamená těšit se dobrému zdraví, 

být šťastný, být schopen řešit stresové situace, účastnit se náročné fyzické činnosti, být 

energický, mít dostatek sebedůvěry, milovat a být milován a žít plnohodnotným 

životem“ (13, str. 15). 

Wellness centra nabízejí svým zákazníkům procedury zaměřené na zdokonalení fyzické 

zdatnosti a pohybu, odbourání stresu, odpočinek a uvolnění. Jedná se o možnost 

příjemné relaxace a regenerace sil. Při wellness procedurách nabírají klienti nové síly a 

udržují si tak svoje zdraví. Wellness programy jsou zaměřené převážně na prevenci a na 

rozdíl od poskytovatelů lázeňských neboli spa procedur nejsou vázány řadou zákonných 

povinností a neprobíhají pod vedením zdravotního personálu. Ve wellness se jedná o 

pasivní formu odpočinku, který navozuje způsob pohody, kdy chce být klient 

rozmazlován. Jedná se o kombinaci relaxačních a některých léčebných metod jako jsou 

masáže, solária, služby z oblasti alternativní terapie, koupele nebo třeba kosmetiku či 

manikúru (24). 
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Spa centra 

Spa centra neboli lázně nabízí především léčebné a terapeutické programy s lékařsky 

vzdělaným personálem a s procedurami, které využívají přírodní zdroje jako je voda 

mořská nebo minerální, peloidy (bahno nebo rašelina), či příznivé klima.  V prvé řadě 

se jedná především o procedury spojené s vodou, jako jsou koupele či hydroterapie. 

Dále pak masáže, zábaly nebo kosmetické programy, sauny, vířivky, parní lázně nebo 

bazény. Kromě toho tzv. balneologická léčba zahrnuje také elektroléčbu, fototerapii, 

uhličitou terapii nebo pitné režimy minerálních vod. Procedury v lázeňství jsou 

zaměřené především na léčbu konkrétních zdravotních problémů (26). 

Rekondiční centra 

Rekondiční centra (dále jen RC), jsou určena všem zájemcům, kteří chtějí zlepšit svoji 

fyzickou kondici, zdravotní stav, snížit hmotnost nebo kompenzovat různé druhy 

nemocí. Součástí rekondičních center bývají rekondiční kurzy či programy, určené pro 

klienty se zdravotním omezením, kde se klade důraz na individuální přístup ke 

klientům, právě s ohledem na jejich zdravotní stav (27).  

Nejčastějšími klienty RC bývají ženy od 45 let, které se díky neustálým a neúspěšným 

dietním pokusům zhubnout propracovaly až k obezitě, či jiným projevům 

metabolického syndromu. Klienty jsou samozřejmě i muži, kteří mají také problémy 

s obezitou, nebo i s jinými civilizačními nemocemi (28).  

Na rozdíl od fitness a jiných center, je v RC odborný personál, který se o vás při cvičení 

neustále stará. Sleduje váš tlak při cvičení, pokud se léčíte s vysokým tlakem nebo jste 

kardiaci, nebo hladinu krevního cukru v případě, že se jedná o klienta diabetika. 

Instruktoři zde umí pracovat i s klienty s různými nemocemi či pohybovým omezením. 

Cvičit zde ovšem můžou i relativně zdraví klienti, kteří si chtějí zvýšit svoji kondici, 

nebo se zbavit civilizačních nemocí a bolestí (28). 

Součástí každého RC je také možnost konzultace svého jídelníčku s nutričním 

terapeutem, či zdravotních obtíží například s fyzioterapeutem. Začátek v RC se většinou 

neobejde bez vstupní konzultace, která klade důraz na stanovení zdravotních rizik 

cvičení. Instruktor každému určí bezpečnou a optimální intenzitu zatížení s ohledem na 

výkonnost srdečně-cévního systému. Pokud jsou některé hodnoty zvýšené a pohyb by 
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mohl klientovi představovat opravdu zvýšené riziko, je RC v kontaktu s příslušným 

lékařem, kam může jedince bez problému odeslat například na komplexnější zátěžový 

test. Klient také díky měření získá přesné informace o svém složení těla z hlediska 

poměru vody, tuku a svalové hmoty (28). 

V RC probíhá cvičení individuální i skupinové. Skupinové je do počtu přibližně 5 

klientů, aby měl lektor možnost zvládat kontrolovat a opravovat provedené pohyby 

jedinců. Při skupinových lekcích se jedná o cvičení v aerobní místnosti, kruhový 

trénink, nebo cvičení zaměřené například na lidi s osteoporózou (28). 

2.15 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, která celkově vyhodnocuje silné a slabé stránky společnosti 

ve vztahu k příležitostem a hrozbám. Sleduje okolnosti o strategické situaci firmy 

vzhledem k interním a externím podmínkám. Cílem společnosti je omezit slabé stránky 

firmy, předvídat a bránit se proti případným hrozbám, ale zároveň podporovat silné 

stránky společnosti a využívat příležitosti, které nabízí interní prostředí (29). 

Tuto analýzu můžeme zařadit mezi základní metody strategické analýzy díky jejím 

poznatkům, které jsou získávány, sjednoceny a následně vyhodnoceny. Z toho nám 

vychází, že SWOT analýza používá informace a data, která získává v průběhu 

hodnocení, analýzy organizace nebo její části s pomocí jednotlivých analýz různých 

oblastí (30). 

 „Analýza silných a slabých stránek posuzuje interní zdroje, které máme k dispozici pro 

plánování sportovní akce. Příležitosti a hrozby nám poskytují důležité informace pro 

odhad externích faktorů a situací, jako jsou např. politické problémy, které mohou 

přímo či nepřímo ovlivnit vytvoření našeho plánu“ (31, str. 149). 
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Obrázek 1: SWOT analýza 

Zdroj: vlastní zpracování 

Analýza externího prostředí (příležitosti a hrozby) 

Pro úspěch v podnikání musíme monitorovat síly makroprostředí a významné složky 

mikroprostředí, které nám pomohou dosáhnout zisku. V makroprostředí se jedná o vlivy 

demograficko-ekonomické, přírodní, technologické, politicko-právní a společensko-

kulturní. Mikroprostředí pak představuje zákazníky, konkurenty, dodavatele, 

distributory a dealery (29). 

„Hlavním účelem zkoumání prostředí je nalézt nové příležitosti. Dobrý marketing je 

v mnoha ohledech uměním nalézat a rozvíjet příležitosti a vydělávat na nich“ (29, str. 

90). 

Důležitou oblastí potřeb a zájmu kupujících je marketingová příležitost. Mezi tři hlavní 

zdroje tržních příležitostí řadíme: schopnost dodávat produkt, který je nedostatkový, 

poskytovat již existující produkt novým, lepším způsobem, anebo poskytovat zcela 

nový výrobek či službu (29). 

Analýza vnějšího prostředí je určena hlavně existencí hrozeb a příležitostí, jež toto 

prostředí charakterizují. Je zaměřená na faktory externího prostředí, kam můžeme 

zařadit prostředí politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a 

ekologické. Analýzu příležitostí a hrozeb tak můžeme realizovat s pomocí analýzy 

SILNÉ STRÁNKY 
(strenghts) 

SLABÉ STRÁNKY 
(weaknesses) 

PŘÍLEŽITOSTI 
(opportunities) 

HROZBY 
(threats) 

SWOT 
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PESTLE (oblast analýzy P – politická, E – ekonomická, S – sociální, T – technologická, 

L – legislativní a E – ekologická) (30). 

Mezi faktory vnějšího prostředí patří oblasti, které organizace sama nemůže ovlivnit. Ty 

existují nezávisle na organizaci a jejím působení a působí na nás z prostředí mimo 

organizaci. Výsledkem může být hrozba nebo příležitost, kterou můžeme využít ve 

prospěch organizace. I s nemožností vnější faktory ovlivnit, měla by organizace 

přijmout opatření pro jejich minimalizaci (rizika) nebo využití (příležitosti) (30). 

Příležitosti 

Všechny příležitosti podle své hodnoty posuzujeme jako předpokládané, zlepšené nebo 

žádající reference. Můžeme mezi ně zařadit například jubilejní události podniku, získání 

nových partnerů, sponzorů či dobrovolníků (31). 

Hrozby 

Jednotlivé hrozby určujeme podle analýzy jako vážné, dále kontrolované nebo žádající 

reference. Jedná se o situace v politice, neshody a stávky, nepřízeň počasí a jiné 

neovlivnitelné vlivy, protesty, kriminalitu, pokles ekonomiky aj. (31). 

Analýza interního prostředí (silných a slabých stránek) 

V interním prostředí je důležité najít zajímavé a lákavé příležitosti a využít je. Každý 

podnik potřebuje mít vyhodnocené své slabé a silné stránky týkající se podnikání či 

obchodu, aby věděl, jak na tom je. Není potřeba měnit všechny slabé stránky. Je zcela 

na firmě, zda se bude soustředit pouze na příležitosti, které souvisí s jejími silnými 

stránkami, nebo zda se začne soustředit i na příležitosti, ke kterým by musela silné 

stránky získat či vytvořit (29). 

Hlavním úkolem analýzy vnitřního prostředí je určení, zda zdroje a možnosti organizace 

odpovídají působení vnějšího prostředí na organizaci. Součástí je také prověření zdrojů 

organizace. Zde je možné provést odhad objemu zdrojů, které máme k dispozici a 

posoudit jak s nimi pracovat a zda se jedná o zdroje jedinečné nebo nahraditelné (30). 

Silné stránky 

Mezi silné stránky můžeme zařadit finanční plánování, personální management a jeho 

kvalitu, manažerské schopnosti, bezpečnost a komfort pro účastníky, obchodní oddělení 
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a marketing a jiné dovednosti nebo silné stránky. Tyto silné stránky posuzujeme jako 

silné, průměrné nebo slabé (31). 

Slabé stránky 

Slabé stránky hodnotíme jako kritické, regulované nebo eliminované a řadíme mezi ně 

parametry jako nezkušenost zaměstnanců, rozpory a konflikty mezi zaměstnanci, 

špatnou organizaci a nedostatek času pro plánování, nalézání problémů, nezpůsobilost 

zařízení a jiné slabé stránky (31). 

2.16 Podnikání 

Podle obchodního zákoníku se podnikáním rozumí: „soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku“ (32, §2). Existuje však více forem podnikání, které jsou vázány určitou formou 

smlouvy. V obchodním zákoníku jsou upraveny tyto smlouvy: 

Smlouva o zprostředkování 

V §642 a dalších Obchodního zákoníku je uvedena smlouva o zprostředkování která 

popisuje tuto smlouvu:„ Zprostředkovatel se zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující 

k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se 

zavazuje zaplatit zprostředkovateli úplatu (provizi)“ (32, §642). V tomto případě se 

jedná o zprostředkování příležitosti uzavřít smlouvu, nikoliv o zastoupení. 

Smlouva o tichém společenství 

Podle Obchodního zákoníku se smlouvou o tichém společenství rozumí, když „ se tichý 

společník zavazuje poskytnout podnikateli určitý vklad a podílet se jím na jeho 

podnikání a podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku po odečtení povinného 

přídělu do rezervního fondu, je-li podnikatel povinen tento vytvářet, vyplývající z podílu 

tichého společníka na výsledku podnikání. Ve smlouvě o tichém společenství musí být 

dohodnutý rozsah účasti tichého společníka na zisku a ztrátě stejný“ (32, §673).  

Smlouva komisionářská 

V § 577 – 590 Obchodního zákoníku je upravena tato smlouva jako: „Smlouvou 

komisionářskou se zavazuje komisionář, že zařídí vlastním jménem pro komitenta na 
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jeho účet určitou obchodní záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu úplatu“ (32, 

§577). 

Největší rozdíl mezi komisionářkou smlouvou a franchisingem je délka smluvního 

vztahu. Komisionářská smlouva se většinou sjednává na velmi krátkou dobu, pouze 

potřebnou k vyřízení jedné určité záležitosti a komisionář nemá tolik znalostí o celém 

projektu jako franchisant. 

Smlouva o obchodním zastoupení 

Další velmi blízká smlouva je smlouva o obchodním zastoupení. Podle § 652 

Obchodního zákoníku se „obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje 

dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu 

smluv nebo sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet“ (32, 

§652). 

Z této smlouvy je zřejmé, že obchodní zástupce na rozdíl od franchisanta nevystupuje 

vlastním jménem a smlouvy neuzavírá na svůj účet. Výhodou ovšem je, že nenese 

obchodní riziko a zároveň jeho kapitálový vklad je nízký jak na počátku, tak i v průběhu 

spolupráce. 

Smlouva licenční 

Franchisingu je nejblíže smlouva licenční, která je upravena v § 508 – 515 Obchodního 

zákoníku: „Licenční smlouvou k předmětům průmyslového vlastnictví opravňuje 

poskytovatel nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z 

průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty, nebo jiné 

majetkové hodnoty“ (32, §508). 

U této smlouvy, jsou předmětem pouze práva průmyslová, kdežto u franchisingu jsou 

součástí také obchodní známka, právo na prodej zboží nebo poskytování služeb, know-

how, image, výrobní postupy a jiná práva či znalosti potřebné pro řádné fungování 

podniku. 

Franchising nelze zařadit ani pod jeden způsob obchodních závazkových vztahů, které 

jsou upraveny v Obchodním zákoníku. Z každého vztahu má pouze některé znaky. 

Ovšem na druhou stranu nelze říct, že není upraven vůbec. Při vytváření franchisingové 
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smlouvy musíme stále brát v úvahu jisté zásady, kterými se řídí obchodní zákoník či 

právní řád. 

2.17 Franchising 

Franchisingové podnikání zažívá v posledních letech v České republice velký boom a 

zaujímá zde i své pevné místo.  Se zahraničními koncepty se setkáváme už i u nás skoro 

na každém kroku, ať už ve formě rychlého občerstvení, kosmetiky, oblečení nebo třeba 

realitních kanceláří. Ovšem už i čeští podnikatelé přišli franchisingu na chuť a budují 

nové a ryze české koncepty. 

2.17.1 Vysvětlení pojmů 

Jednotná definice franchisingu v současné době neexistuje. K dispozici máme spoustu 

rozdílných definic od mnoha autorů, mezi kterými ale celkově nejsou žádné velké 

rozdíly. Podle České asociace franchisingu můžeme za nejvýstižnější a nejlepší 

považovat definici z Evropského kodexu etiky franchisingu vydaného Evropskou 

Franchisingovou Federací. Ten vysvětluje franchising jako: „Odbytový systém, jehož 

prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o 

úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků, 

franchisora a jeho franchisantů. Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a 

zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí. 

Toto právo franchisanta opravňuje a zavazuje užívat za přímou nebo nepřímou úplatu 

jméno franchisorovy firmy a/nebo jeho ochrannou známku a/nebo servisní známku 

a/nebo jiná práva z průmyslového a/nebo duševního vlastnictví, jakož i know-how, 

hospodářské a technické metody a procedurální systém, v rámci a po dobu trvání 

písemné franchisové smlouvy za tímto účelem uzavřené mezi stranami a za trvalé 

obchodní a technické podpory ze strany franchisora“ (33, str. 18). 

 „Know-how“ je souhrn praktických znalostí získaných franchisorem, jež jsou utajené, 

podstatné identifikovatelné, avšak nepatentované (33). 

„Utajené“ znamená, že know-how  není obecně známé nebo snadno dostupné, jinak by 

franchisant neměl potřebu do takového vztahu vstupovat (33). 
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„Podstatné“ označuje, že know-how zahrnuje také informace, bez nichž by franchisant 

nebyl schopen podnik sám efektivně řídit. Zahrnuje řízení podniku po finanční i 

administrativní stránce, zpracování výrobků nebo metody přístupu k zákazníkovi. Tyto 

informace by pro franchisanta měly být užitečné a poskytnout mu konkurenční 

postavení na trhu (33). 

„Identifikovatelné“ vyjadřuje, že know-how musí být natolik specifické a tak dobře 

popsané, abychom byli schopni zjistit, zda odpovídá znakům utajení a podstatnosti. Tím 

může být zakotveno ve franchisové smlouvě (33). 

Jednodušší vysvětlení pojmů: 

 Franchising – odbytový systém, jehož prostřednictvím se na trh uvádí zboží, 

služby a technologie. 

 Franchisa – licence, která poskytuje franchisantovi právo provozovat odbytovou 

koncepci franchisora vlastním jménem na vlastní účet. 

 Franchisor – poskytovatel franchisy/licence. 

 Franchisant – příjemce franchisy/licence. 

 Franchisová smlouva – smlouva, která upravuje vztahy mezi franchsorem a 

franchisantem. 

 Franchisová síť – organizační propojení franchisora a všech jeho franchisantů 

(33). 

2.17.2 Historie franchisingu 

Pojmy “franchisa“ a “franchising“ ve smyslu formy podnikání a podnikatelské činnosti 

skrze tento systém pochází ze středověké Francie. Dříve však označovaly privilegium 

pro třetí osobu vyrábět či obchodovat ve státním zájmu. Teprve v 19. století se začal 

používat dnešní pojem franchisa (33). 

K předchůdcům franchisového systému patří Singer Sewing Machine Company, která 

umožnila již v roce 1860 prodávat podomním prodejcům jejich šicí stroje pod vlastním 

jménem a na vlastní účet. Nejinak na tom byla i společnost Coca-Cola (33). 

Franchisingový systém se neustále vyvíjel. Po druhé světové válce bylo zapotřebí se 

přizpůsobit nárokům velkých trhů a vytvořit nové jednotné systémy odbytu. Díky tomu 

vzrostl význam značky jako známky odlišnosti, kvality a také spolehlivosti. Další 
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změnou bylo zahrnutí služeb a předávání zkušeností a postupů, což významně přispělo 

k chápání pojmu franchisa tak, jak jej známe dnes (33). 

2.17.3 Výhody a nevýhody franchisingu 

Výhody pro franchisanta 

Franchising přináší nabyvateli licence mnohé výhody. Jde o značné zjednodušení 

začátku podnikatelské aktivity rychlým přístupem na trh a větší jistotou v podnikání. 

Nabyvatel licence získává již předem vyzkoušenou marketingovou koncepci včetně 

řady školení pro sebe i personál. Školení by mělo být tak obsáhlé, aby řízení podniku 

zvládl i franchisant bez specifických znalostí v daném oboru. Po celou dobu podnikání 

franchisor dává cílené rady a udržuje stabilní komunikaci s franchisantem (33).  

Získáním image velkopodniku, obchodního jména, loga, značky a ochranné známky, si 

nový podnikatel v podvědomí zákazníků vytváří dojem, že se jedná o další pobočku 

franchisora. Tím podnikatel získává lepší jméno u banky, která mu poskytne úvěr díky 

již ověřenému podnikatelskému plánu (33). 

Franchisor pomáhá i s předinvestičními záležitostmi, kde jde především o výběr lokality 

pomocí marketingového průzkumu, přípravu plánů týkající se úprav prostor, pomoc při 

cenové regulaci, získání potřebných finančních prostředků, nákup zařízení a surovin 

díky zařazení franchisanta do zásobovacího systému a jiné. Franchisor poskytuje licence 

s ohledem na geografické rozdělení trhu, snaží se neposkytovat licence mezi příjemce, 

kterým by vyvolala konkurenční boj (33). 

Jako největší pozitivum pro franchisanta je možnost čerpat všechny výše uvedené 

výhody, které patří spíše k velkým podnikům, ale zároveň si udržet volnost a svobodu 

samostatného podnikatele (34). 

Nevýhody pro franchisanta 

Pro franchisanta však ze smluvního svazku s franchisorem neplynou pouze výhody. 

Většina nevýhod vyvstává ze silné provázanosti mezi oběma stranami. Franchisant je 

sice vlastníkem své firmy, franchisor však nad ním drží neustále značnou kontrolu, 

která přispívá k udržení kvality výrobků a úrovně služeb. Do velké míry má nový 

podnikatel omezenou podnikatelskou samostatnost a nemůže získat větší podíl ani 

výraznější úspěch na trhu (34). 
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Povinností franchisanta je placení franchisingových poplatků, které nejsou zrovna malé.  

Jedná se o poplatky na reklamu, za technickou pomoc, image, trvalou pomoc, 

zdokonalení na výrobcích a inovaci nebo určité procento ze zisku. Po celou dobu musí 

dodržovat pravidla podnikání určená ve franchisingové smlouvě a provádět jen přesně 

určenou činnost dle této smlouvy. Při nedodržování určitých standardů by mohla být 

narušena pověst celého řetězce (34). 

Franchisingová smlouva také zpravidla reguluje možnost franchisanta pracovat či 

podnikat ve stejném oboru, který je předmětem franchisy jak po dobu podnikání pod 

franchisorem tak několik let po skončení smlouvy. Tímto se snaží zabránit úniku a 

neoprávněnému užití interních informací (34). 

Výhody pro franchisora 

Franchisor je díky poskytování franchisových licencí schopen vytvářet přiměřený zisk, 

aniž by čelil kapitálovému riziku, neboť franchisant si podnik buduje ze svého kapitálu. 

Je to rychlé uplatnění jedné myšlenky s velmi malými náklady. Nemá také tolik starostí, 

jako kdyby měl místo franchisantů maloobchodní řetězce (34). 

Za pomoci franchisingu má trh rovnoměrně pokrytý tak, aby nedocházelo ke 

konkurenčním bojům mezi franchisanty. Lze očekávat zefektivnění provozu, jelikož 

franchisant, který je v podniku kapitálově angažovaný má větší pracovní nasazení než 

vedoucí v klasickém zaměstnaneckém pracovním poměru. Jeho podnikatelská aktivita 

je zaměřena na co nejlepší provoz vlastního podniku a na co největší zisky.  Bonus 

přináší franchisorovi posílení image firmy díky jednotné prezentaci a propagaci 

franchizantů a také díky vystupování pod stejným logem, ochrannou známkou a 

reklamou (34). 

Franchising je často nazýván odbytovým systémem. Franchisant je totiž povinen na 

základě uzavřené franchisingové smlouvy odebírat výrobky výhradně od franchisora. 

Ten je producentem určitých výrobků a franchisanti tvoří distribuční síť (34). 

Nevýhody pro franchisora 

Přestože se franchisor licencováním provozoven značně osvobodí od rutinních 

záležitostí, je stále za celou franchizovou síť zodpovědný. Nad jednotlivými podnikateli 
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nemá takovou kontrolu, jakou by měl v případě provozování pobočky svými 

zaměstnanci (33).  

I když je franchisant samostatný podnikatel, franchisor se k němu musí stále chovat 

jako k partnerovi, i když dohlíží, zda podnikatel dodržuje určené normy. Při nedodržení 

standardů sítě či nezodpovědném jednání, může poškodit jméno firmy, případně 

způsobit újmu i ostatním franchisantům (33). 

Franchisor také musí čelit tlaku podnikatele na zařazení jiných výrobků a služeb, než 

které jsou součástí jejich vzájemné dohody. Hrozí zde také nebezpečí touhy franchisanta 

po osamostatnění v případě, kdy zjistí, že jeho podnikání je úspěšné, a že už tedy není 

potřeba platit franchisové poplatky. V dobrém franchisingovém systému tato situace 

ovšem nastat nemůže (33). 

2.18 Explorativní metody výzkumu 

Explorativní metody výzkumu bývají převážně využívány v situacích, kdy je cíl 

výzkumu nejasný, nebo je široce specifikován. Za pomoci využití těchto metod se 

dosahuje pochopení a definování základního problému. Údaje pro tento typ výzkumu 

jsou získávány z odborných rešerší, rozhovorů nebo případových studií, čímž můžeme 

jednodušeji definovat základní problémy (35). 

Pro realizaci bakalářské práce bylo použito řízeného rozhovoru, sběru dat ve formě 

studia materiálů a vlastní praxe v RC.  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Analýza byla provedena na základě řízených rozhovorů, studia materiálů a sběru dat.      

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na rekondiční centra, protože právě ta mají 

nejužší vazbu na podporu zdraví. 

3.1 VŠTJ Medicina Praha 

Vysokoškolská tělovýchovná jednota (dále jen VŠTJ) Medicina Praha je nezisková 

organizace se sídlem v Praze. VŠTJ vznikla v roce 1962 s názvem TJ Slávia lékařská 

fakulta Praha. Od roku 1968 působí s názvem VŠTJ Medicina Praha a od roku 2007 

VŠTJ Medicina Praha, o. s. 

Zaměřuje se na rozvíjení tělovýchovných a sportovních aktivit jejích členů a dalších 

zájemců. Organizuje vzdělávání veřejnosti i odborníků v oblasti zdravého životního 

stylu a především tělovýchovných aktivit. Nabízí pohybové aktivity pro lidi s různými 

stupni zdravotního postižení v rámci rekondice a rehabilitace mimo zdravotnictví. 

Všechny tyto činnosti ovšem provozuje s maximální odborností. Mimo to organizuje 

kurzy, poskytuje odborné poradenství a pořádá tematicky zaměřené pobytové akce.  

VŠTJ Medicina Praha provozuje celkem šest rekondičních center po celé České 

republice. 

Rekondiční centra VŠTJ 

Rekondiční centra VŠTJ Medicina Praha jsou v Praze, Brně, Českých Budějovicích, 

Plzni, Tachově a nově i v Ostrově nad Ohří. Tato centra slouží především pro možnost 

vyzkoušení bezpečné pohybové aktivity pod vedením zkušeného instruktora a 

pravidelného docházení v rámci léčby a prevence obezity, cukrovky, vysokého krevního 

tlaku apod. Samozřejmě jsou vhodná i pro ty, kteří chtějí pouze zvýšit svoji fyzickou 

kondici. 

Hlavní činností RC je pořádání tříměsíčních rekondičních kurzů pro širokou veřejnost. 

Klient během nich projde individuálními konzultacemi s nutričním terapeutem, 

fyzioterapeutem a lékařem. Konzultuje průběžně obsah jídelníčku, způsob doporučené 

pohybové aktivity, které věnuje 25 hodin a podstoupí měření na přístroji InBody. Vše je 

přizpůsobeno klientovým potřebám a možnostem. Během celého programu je pacient 
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v kontaktu s odbornými pracovníky a vedoucím kurzu, který je mu plně k dispozici pro 

případné dotazy. 

Cílem programu je klienty naučit samostatnosti v plánování správného a zdravého 

jídelníčku, přiměřené pohybové aktivity a pomoci jim získat jistotu v organizaci svého 

zdravého životního stylu. V nabídce RC jsou pravidelná cvičení s dětmi, vycházky 

klubu Nordic walking, Banding klub, analýzy složení těla pomocí přístrojů InBody a 

Bodystat. Je zde možné využít výhodné členství pro studenty a motivační program. 

Centra dále organizují odborné workshopy, školení, semináře kurzy a akce. 

VŠTJ Medicina Praha má rekondiční centra dvojího typu a to centra lokální a 

regionální. 

Lokání centra 

V lokálních centrech probíhají aktivity: 

1) Aerobní cvičení – 3 x týdně – alespoň 2 typy hodin, 

2) tříměsíční programy se skupinovým zahájením, 

3) individuální konzultace 1 x týdně, 

4) individuální preskripce s ohledem na přidružená onemocnění, 

5) 1 x ročně edukačně-preventivní akce s ukázkovými hodinami. 

Součástí personálního zajištění těchto center jsou odborníci z řad lékařů, kteří 

spolupracují s centrem, instruktor pohybových aktivit a nutriční terapeut. 

Každé rekondiční centrum tohoto typu by mělo mít následující vybavení: 

o Váha, 

o výškoměr, 

o tonometr, 

o glukometr, 

o 5 x sporttester, 

o 10 x krokoměr, 

o 6 x overball, 

o 6 x Thera-Band, 

o 6 x karimatka, 
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o ozvučení, 

o edukační materiály k problematice civilizačních onemocnění, 

o webové stránky – www.vstj.cz, kde klienti najdou všechny důležité 

informace, které potřebují. Součástí stránek je i rezervační systém 

jednotlivých lekcí. 

Vše by mělo být v počtu odpovídající skupině cvičících klientů s jedním instruktorem. 

Tuto materiální podporu center zajišťuje VŠTJ. 

Regionální centra 

V regionálním rekondičním centru probíhají tyto aktivity: 

1) Cvičení na aerobních strojích s objednáváním 3 dny v týdnu – individualizace 

programu. 

2) Aerobní skupinové cvičení – 3 x týdně – alespoň 3 typy hodin. 

3) Tříměsíční programy s možností zahájení ve skupinách i individuálně. 

4) Individuální konzultace 1-2 x týdně. 

5) Individuální preskripce s ohledem na přidružená onemocnění – zajištění 

odborného testování ve spolupráci se zdravotnickým zařízením. 

6) 2 x ročně edukačně-preventivní akce s ukázkovými hodinami. 

Personální zajištění:  

Spolupracující lékař - garant, instruktor pohybových aktivit, nutriční terapeut 

Centrum tohoto typu má následující vybavení: 

o Váha, 

o výškoměr, 

o tonometr, 

o glukometr, 

o 10 x sporttester, 

o 15 x krokoměr, 

o 10 x overball, 

o 10 x Thera-Band, 

o 10 x karimatka, 
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o ozvučení, 

o edukační materiály k problematice civilizačních onemocnění, 

o stroje na pohybovou aktivitu s možností testování fyzické zdatnosti 

o webové stránky – www.vstj.cz , kde klienti najdou všechny důležité 

informace, které potřebují. Součástí stránek je i rezervační systém lekcí. 

RC Praha Salmovská 

RC Salmovská vzniklo v roce 2003 jako první rekondiční centrum pro obézní a pacienty 

s nadváhou. Centrum VŠTJ Medicina Praha vzniklo ve spolupráci s VŠTJ a MediSpo, 

s.r.o. se sídlem v ulici Salmovská 5, Praha 2, v budově Ústavu tělovýchovného lékařství 

a Ústavu tělesné výchovy 1. LF UK Praha. Centrum ze začátku sloužilo hlavně 

ambulantním pacientům obezitologického centra Všeobecné fakultní nemocnice. V RC 

se nachází aerobní místnost se sedmi aerobními trenažéry, místnost na strečink po 

zátěži, sauna, a posilovna s aerobními trenažéry a posilovacími stroji. V této místnosti 

probíhají aktivity jako kruhový trénink, cvičení pro seniory a cvičení na osteoporózu. 

Centrum kromě těchto lekcí pořádá i tříměsíční kurzy a to skupinové i individuální, 

klient má možnost vybrat si termín začátku kurzu. Aerobní místnost má kapacitu 

5osob/hod. a posilovna podle typu lekce 5-10 osob/hod. Centrum je otevřené každý 

všední den od 7:00 do 20:30 a v sobotu od 7:00 do 16:30. Denně centrum navštíví 

kolem 70 – 80 klientů. 
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Obrázek 2: SWOT analýza RC Praha Salmovská 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Silné stránky 

Dostupnost – RC leží v samém centru Prahy ve vzdálenosti 150 metrů od zastávky 

tramvaje - Štěpánská a 300 metrů od zastávky metra a tramvaje – Karlovo náměstí. Na 

tyto zastávky jezdí celkem 8 spojů z různých směrů. 

Rezervační systém – Klienti mají možnost dopředu si zajistit místo na lekci a s jistotou 

ví, že na ně zůstane trenažér v aerobní místnosti. 

Celodenní provoz i o víkendu – otevírací doba centra ve všední dny od 7:00 do 20:30 

s půlhodinovou polední pauzou je přijatelná i pro klienty, kteří si chtějí zacvičit ráno, 

než jdou do práce, ale i pro příznivce cvičení v odpoledních až večerních hodinách. 

Víkendový provoz je v sobotu od 7:00 do 16:30. 

Pořádání víkendových akcí – centrum pořádá každou první sobotu v měsíci dopoledne 

s pohybem pro děti a s občerstvením ve formě zdravé svačiny – ovoce, zelenina. Dále 
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Nordic Walking vycházky do blízkého okolí Prahy nebo vícedenní víkendové akce 

specializované na diabetiky, kardiaky nebo pro Banding club. 

Propojení lékař – RC – centrum se nachází v blízkosti III. interní kliniky – kliniky 

endokrinologie a metabolismu, kterou navštěvuje nejvíce pacientů s obezitou a 

s problémy s metabolickým syndromem. Právě zde lékaři pacientům s problémy, 

kterým by pohybové aktivity v centru mohli pomoct, doporučují RC Salmovská. 

Cena – na to, že se jedná o cvičební lekce přímo v centru Prahy je cena 80 Kč/hod. bez 

permanentky a 60 Kč/hod. s předplatnou permanentkou velmi dobrá cena. 

Slabé stránky 

Prostory – centrum se nachází ve starší budově pod úrovní země. Okna jsou malá, 

zamřížovaná a pouze u stropu, člověk si připadá, jako kdyby cvičil ve vězení. I když 

jsou v místnostech větráky, při cvičení to nestačí a musí být i otevřená okna, aby se do 

místnosti dostal čerstvý vzduch. Pro některé klienty je to ovšem nepříjemné, protože na 

ně táhne a následně je bolí záda. 

Stroje – častá poruchovost strojů v aerobní místnosti. Stává se, že třeba 2 pásy 

najednou jsou mimo provoz. Klient tak nemá možnost střídat stroje, na kterých by chtěl 

cvičit. Další nevýhoda strojů je, že se jich velké množství nachází v jedné malé 

místnosti, kde je jeden stroj natlačený na druhý a na zeď. 

Parkování – jelikož se jedná o střed Prahy a je všude v okolí modrá zóna, je parkování 

v blízkosti RC opravdu skoro nemožné. 

Místnost na skupinové lekce – centrum nemá žádnou místnost, kde by se daly 

provádět skupinové aktivity, aniž by vám při cvičení např. na míčích nezavazely 

posilovací stroje. 

Nevytížení dopoledních hodin – během dopoledne není centrum vytížené tak, jak by 

mohlo. 

Příležitosti 

Parkovací dům – postavení parkovacího domu v centru města v blízkosti RC by 

nabídlo rozšíření klientely i na lidi cestující po Praze autem. 
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Pronájem dalších prostor – v případě, že by pronajímatel měl k dispozici volné 

prostory k pronájmu v komplexu domů, kde se RC nachází, mohly by se zde vybudovat 

další místnosti, jako například sál na skupinové lekce. 

Hrozby 

Zpřísnění norem – při zpřísnění normy ČSN EN 957-6 by již nebylo možné mít tolik 

aerobních trenažérů v jedné malé místnosti. Majitel by tak musel řešit otázku zvětšení 

prostorů, nebo přestěhování se do jiného objektu. 

Čas dovolených o prázdninách -  během letních a jiných delších prázdnin hrozí, že 

velká část klientů odjede na dovolenou, nebo nebude mít tolik času na cvičení. Centrum 

nebude mít takové příjmy, aby mohlo zaplatit všechny zaměstnance. 

3.2 RC Medipont České Budějovice 

Rekondiční centrum na poliklinice Medipont vzniklo začátkem roku 2013 a byly sem 

přesunuty všechny aktivity, které již VŠTJ MEDICINA Praha v Českých Budějovicích 

provozovala ale na jiných místech. Centrum se nachází v prvním patře polikliniky a 

součástí je aerobní místnost se sedmi aerobními trenažéry a místnost kombinovaná 

určená především na skupinové lekce. Tato místnost je vybavená i aerobními trenažéry 

a probíhají zde hodiny jako zdravá záda, fitbally, kruhový trénink nebo kondiční 

cvičení. I v tomto RC probíhají tříměsíční kurzy a to individuální s volitelným 

začátkem. Aerobní místnost má kapacitu 5osob/hod. a kombinovaná místnost 4-8 

osob/hod. podle typu lekce. Otevírací doba centra je pondělí, středa, pátek od 7:00 do 

18:00 a úterý, čtvrtek 13:00 – 19:00, během níž si do RC přijde zacvičit kolem 30 

klientů. 
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Obrázek 3: SWOT analýza RC Medipont České Budějovice 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Silné stránky 

Propojení lékař – RC – Jelikož je RC přímo v budově polikliniky, má velmi dobré 

propojení s místními lékaři, kteří své pacienty s problémy posílají do centra. V blízkosti 

se nachází i nemocnice České Budějovice. 

Místnosti – centrum se nachází v 1. patře polikliniky, takže je zde dostatek denního 

světla. Místnosti jsou velmi prostorné a otevřené a tvoří tak příjemné prostředí na 

cvičení. V kombinované místnosti je dostatek prostoru na cvičení skupinových lekcí 

s využitím pomůcek. 

Lekce – Velké množství a různě druhy lekcí. Každý klient si zde vybere to své. 
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Slabé stránky 

Cvičení v dopoledních hodinách – podle výše popsané otevírací doby, během volných 

dopolední je centrum zavřené. Přichází tak o možnost rozšíření své klientely i na jiný 

typ zákazníků, kteří mají možnost během dopoledne cvičit. 

Zavírací doba – jelikož je RC v centru města a v bytové zástavbě, je brzká zavírací 

doba nevhodná. 

Příležitosti 

Vytvoření nabídky pro MŠ – v blízkém okolí centra se nachází 6 mateřských škol. 

V případě vytvoření zdravého pohybového programu pro děti by se opět naplnily 

dopolední hodiny v centru. 

Dětský koutek na poliklinice – zřízením dětského koutku na poliklinice, by se 

klientela centra mohla rozrůst i o rodiče s dětmi, kteří mají zájem cvičit, ale nemají kam 

dát své děti. 

Externí instruktor – získáním externího instruktora, specialistou ve svém oboru na 

některou populární skupinovou lekci, by se mohla zvednout návštěvnost klientů 

Hrozby 

Konkurence – v okolí se nachází celkem 5 fitness center, které také nabízí skupinové 

lekce a cvičení s pomůckami. 

Vypovězení smlouvy pronajímatelem – centrum má smlouvu s pronajímatelem 

prostor na 5 let. Nemá proto jistotu, zda i po této době zde bude moci dále působit. 

Čas dovolených o prázdninách -  během letních a jiných delších prázdnin, hrozí, že 

velká část klientů odjede na dovolenou, nebo nebude mít tolik času na cvičení. Centrum 

nebude mít takové příjmy, aby mohlo zaplatit všechny zaměstnance. 

3.3 RC Brno 

Rekondiční centrum Brno vzniklo v září roku 2013 v areálu Centra sportovních aktivit 

(dále jen CESA) Vysokého učení technického (VUT) pod Palackého vrchem. K centru 

patří dvě menší oddělené šatny se sociálním zařízením a jedna cvičební místnost, ideální 
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pro cvičení s náčiním i aerobní trénink. Nachází se zde 9 aerobních trenažérů, dostatek 

pomůcek a místa na cvičení skupinových lekcí. 

RC má pro své cvičení vyhrazené dva dny v týdnu a to každé úterý a čtvrtek od 17:00 

do 18:30. Po zbytek doby prostory centra využívá CESA pro své pohybové aktivity 

studentů a zaměstnanců. Kvůli časovým možnostem pronájmu RC pořádá pouze 

tříměsíční skupinové kurzy s pevným datem začátku. 

 

 

                  

Obrázek 4: SWOT analýza RC Brno 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

Silné stránky 
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míče, činky, závaží, závěsné systémy TRX a Redcord, pěnové válce Togu, balanční 

čočky nebo třeba Flexi-bary a to vše v potřebném množství i na cvičení ve skupině. 

Prostory – cvičební místnost je velmi prostorná s velkými francouzskými okny, které 

zajišťují dostatek světla. I když má centrum jen jednu místnost, dá se zde provozovat 

jak aerobní trénink, tak skupinové aktivity s pomůckami. 

Slabé stránky 

Reklama – velmi malé až žádné reklamní prostředky, nedostačující marketing. 

V současné době se o RC ví pouze z odborného časopisu Obesity News, letáků 

vyvěšených v areálu VUT, webových stránek, které jsou nedostačující a 

neaktualizované a z facebookové stránky, která je také zastaralá.  

Dostupnost - RC se nachází v areálu CESA. Cesta z centra města trvá městskou 

hromadnou dopravou 30 minut a docházková vzdálenost od nejbližší zastávky činí 500 

metrů. 

Časové možnosti – centrum má prostory na cvičení k dispozici pouze v úterý a čtvrtek 

od 17:00 do 18:30. Je to sice ideální doba na cvičení po práci, ale zužuje to základnu 

klientů, protože nemají na výběr, kdy můžou cvičit a ne všem to vyhovuje. 

Propojení lékař – RC – toto propojení zde bohužel vůbec nefunguje. Centrum nemá 

žádného smluvního lékaře, který by svým pacientům doporučoval pro zlepšení jejich 

zdravotního stavu právě RC. 

Příležitosti 

Reklama – zlepšení marketingových prostředků, například umístěním reklamy do 

místních novin a zpravodajů. Zviditelnění centra díky reklamě přiláká nové klienty. 

Rozšíření času pronájmu – pokud CESA přijde s nabídkou rozšíření hodin RC i do 

jiných dní, bude moct centrum nabrat více klientů a rozšířit svoji nabídku služeb. 

Lékaři v okolí – v případě spolupráce lékařů v okolních městských částech tím, že 

budou své pacienty s problémy, které by se daly řešit v RC posílat právě sem, bude 

zajištěný alespoň minimální stálý přísun klientů. 

Internet – v případě zlepšení současného stavu sociálních sítí a webových stránek nám 

může právě internet pomoci k získání nových klientů. Neboť vzhled těchto aplikací je 
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většinou první vizitkou, se kterou se potencionální klient setká a současná úroveň je 

opravdu nedostačující. 

Hrozby 

Konkurence – především v podobě CESA, která organizuje nespočet skupinových 

lekcí, ať už pro studenty nebo seniory, ale i pro lidi se zdravotními problémy. 

Čas dovolených o prázdninách -  během letních a jiných delších prázdnin, hrozí, že 

velká část klientů odjede na dovolenou, nebo nebude mít tolik času na cvičení. Sníží se 

počet cvičenců na lekcích. 

Počasí – v případě hezkého počasí půjdou klienti raději provozovat nějakou 

outdoorovou aktivitu, než aby byli zavření v RC. 

3.4 Výhody rekondičního centra 

Výhodou rekondičních center je příjemné skoro domácí prostředí, kde cvičení probíhá 

ve skupinách maximálně po 5 lidech, aby mohl instruktor kontrolovat správnou 

techniku provedených pohybů, sledovat krevní tlak při cvičení a byl s klienty 

v neustálém kontaktu. 

Jelikož do centra chodí lidé převážně se stejnými problémy, nepřipadají si zde klienti 

například s nadváhou či jakýmkoli stupněm obezity méněcenní či špatně oproti 

hubeným, kterých zde moc není. 

Další velkou výhodou je propojení rekondičního centra přímo se zdravotníky, kteří jsou 

v případě jakýchkoliv problémů k dispozici v těsné blízkosti. Centra jsou většinou 

provozována v menších městech přímo na poliklinikách nebo třeba v Praze poblíž 

nějakého lékařského zařízení - nemocnice. 

Obezitologický lékař, kardiolog či nutriční terapeut z okolí centra většinou klientům 

s problémy doporučí právě rekondiční centrum, kde o něj bude již postaráno, a tudíž se 

klient už nemusí starat o shánění nějakého sportovního zařízení, kam by mohl chodit 

cvičit a kde by řešil své problémy. 

V každém centru bývají alespoň 1x týdně odborné konzultace s lékařem, 

fyzioterapeutem, kardiologem, psychologem nebo nutričním terapeutem podle daného 

rozpisu. 



53 

 

Na základě zjištěných informací o RC, jsme došli k závěru, že RC Praha Salmovská i 

RC Medipont České Budějovice jsou ideálním místem pro dlouhodobé provozování 

RC. Tato centra mají vše, co je potřeba pro rozjezd RC, s možností rozšíření pozdější 

nabídky podle zájmu klientů a dalších možností. 

Na rozdíl od toho bylo zjištěno, že jediné RC Brno nemohlo nikdy pořádně fungovat. 

Nemělo k dispozici dostatek časových možností pro rozšíření své nabídky na jiné lekce, 

než byl tříměsíční kurz. Dále zde nebylo žádné propojení lékařů v okolí, kteří by své 

pacienty posílali do RC ani propojení na zdravotnické zařízení. Z pohledu dopravní 

dostupnosti velice nevýhodné místo pro svoji polohu na okraji městské části.  

Za pomoci vytvoření nových lákavějších informačních letáků a propagace tříměsíčních 

kurzů na projektu Mýty, se podařilo po roce opět otevřít alespoň jeden tříměsíční kurz, 

který probíhal od ledna do března 2015. 

3.5 Vlastní praxe: tříměsíční redukčně - rekondiční kurz 

Na tomto kurzu jsem se osobně podílela. Náplní mé práce bylo zorganizování kurzu, 

komunikace se zájemci, příprava všech potřebných materiálů pro získání nových klientů 

v podobě výroby letáků, předběžných přihlášek a prezentace tříměsíčního kurzu na 

edukačním cyklu Mýty a skutečnosti v prevenci a léčbě civilizačních onemocnění (viz 

příloha). Dále jsem během praxe v RC absolvovala akreditovaný kurz ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), který organizovala VŠTJ Medicina Praha, na 

instruktora pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění. Tříměsíční 

kurz jsem tedy absolvovala společně s klienty jako instruktorka pohybových aktivit. 

V lednu 2015 se po dlouhé pauze v RC Brno opět podařilo zahájit tříměsíční redukčně-

rekondiční kurz. Klienty byli především účastníci edukačního cyklu Mýty a skutečnosti 

v prevenci a léčbě civilizačních onemocnění, které probíhali od měsíce července do 

prosince 2014. Tento kurz se zde propagoval formou barevných letáků a informační 

tabulí. Zájemci o kurz mohli všechny potřebné informace získat na nástěnce, z letáků, 

nebo se zeptat vedoucí centra. Pro zájemce zde byla možnost přihlásit se rovnou na 

tříměsíční kurz, který začínal v lednu 2015. 

Na začátku nového roku jsme měly již dostatek zájemců pro plánované otevření jarního 

kurzu. Klientům byly dopředu zaslány potřebné informace ohledně kurzu a 
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anamnestické dotazníky, které bylo potřeba před zahájením zaslat vyplněné zpět. První 

informační schůzka s měřením proběhla 6. 1. 2015.  Zde měli klienti možnost seznámit 

se s vedením centra, instruktory, fyzioterapeutkou a nutriční specialistkou. Po vyplnění 

potřebných přihlášek následovalo měření objemů určitých tělesných partií, vážení a 

analýza tělesného složení na přístroji InBody. Součástí bylo vstupní vyšetření u 

fyzioterapeutky, pro zjištění aktuálního stavu pohybového aparátu. Tím jsme získaly 

potřebné vstupní informace o klientovi. 

Každému byly rozdány edukační materiály a zápisník jídelníčku a pohybové aktivity. 

Klienti si sem po dobu čtrnácti dní zapisovali svůj denní energetický příjem a výdej a 

následně konzultovali s nutriční terapeutkou na předem domluvené schůzce. Dozvěděli 

se, co mají za chyby ve svém současném jídelníčku a jak jej trochu vylepšit a nahradit 

zdravějšími potravinami. Také zjistili, zda je jejich energetický příjem dostačující nebo 

je potřeba přísun kalorií trochu omezit. Po celou dobu kurzu byla klientům nutriční 

terapeutka vždy ochotná ráda poskytnout informace týkající se jejich jídelníčku a 

poradit s problémy se stravou. 

Součástí kurzu bylo 25 hodin pohybové aktivity pod vedením zkušených instruktorů. 

Lekce probíhaly pravidelně každé úterý a čtvrtek od 17:00 do 18:30. Hodiny byly 

z počátku zaměřené převážně na aerobní aktivity s využitím rotopedu, stacionárního 

kola, eliptického trenažéru, veslařského trenažéru, chodeckého pásu či rumpálu. Po 

celou dobu byla sledována technika provedení a následná korekce klientů. S počtem 

absolvovaných hodin přibývala délka aerobní zátěže a zařazovaly se cviky na posílení 

hlubokého stabilizačního systému páteře a na posílení hlavních svalových skupin. 

Zvyšovala se intenzita zatížení a nepatrně se obměňovaly druhy lekcí. Zařazovaly se 

cviky s využitím vlastního těla, s pomůckami i se závěsnými systémy. Některé hodiny 

probíhaly způsobem kruhového tréninku, kdy si klienti po řádném prohřátí organismu 

procvičili všechny svalové skupiny a problémové partie. 

Abychom zjistily, zda klienti udělali nějaký pokrok ve své snaze shodit nadbytečná kila, 

zařadily jsme po 6 týdnech pohybové aktivity kontrolní měření na přístroji InBody. 

Všichni účastníci kurzu byli nadšení ze svých výsledků. Nejen, že se cítili lépe, ale měli 

i důvod nadále cvičit, protože viděli, že pravidelná pohybová aktivita a někdy i nepatrná 

změna v jídelníčku vedou k jejich vytouženému cíli. Komu jsme z výsledků zjistily 
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úbytek svalové hmoty, u toho jsme se zaměřily na změnu intenzity pohybové činnosti, 

aby docházelo především k úbytku tuků. 

Po pravidelném tříměsíčním docházení do centra a absolvování 25 hodin pohybové 

aktivity jsme provedly výstupní měření. Jednalo se opět, stejně jako u vstupního měření, 

o obvody a o výsledky z přístroje InBody. Každý klient se zbavil určitého procenta 

tělesného tuku a zvýšil si procento tělesného svalstva. Klienti byli nadšení z výsledků, i 

když třeba nedosáhli toho, co přesně očekávali. Navykli svůj organismus na pravidelnou 

pohybovou aktivitu a to je dobrý začátek pro další úspěch. 

Kurzu se celkem zúčastnili 4 zájemci z toho 3 ženy a jeden muž. Na začátku měli 

všichni za cíl především snížit svoji tělesnou hmotnost a procento tuku v těle. Někteří 

klienti už dříve cvičili, ale jejich váha byla stále stejná, proto se přihlásili do tohoto 

kurzu. Po absolvování kurzu měl každý klient o 3,5 – 8,5 kilogramů tělesného tuku 

méně. I když to nebyly pro někoho velké změny na váze, zpozoroval je aspoň na úbytku 

centimetrů na měřených obvodech, a to především v pase. 

Cena tříměsíčního kurzu byla od VŠTJ Medicina Praha stanovena na 2250 Kč a 

zahrnovala: 25 hodin pohybové aktivity, edukační materiály, zápisník jídelníčku a 

pohybové aktivity, vstupní, průběžné a výstupní měření na přístroji InBody a nutriční 

konzultace. 

Cena kurzu se skládala z členského příspěvku do VŠTJ Medicina Praha, odměn 

lektorům, režijních nákladů centra a ceny edukačních a jiných materiálů. 

Tento tříměsíční redukčně-rekondiční kurz hodnotím jako velice vydařený a z pohledu 

instruktorky mohu říct, že se mi s touto skupinou lidí pracovalo velmi dobře. Nebyl zde 

žádný problémový účastník a všichni na cvičební hodiny chodili rádi. Klienti se 

v průběhu kurzu naučili správně vnímat své tělo, přivykli pravidelné pohybové aktivitě, 

zvýšili si svoji kondici a v neposlední řadě udělali něco pro své zdraví. Všichni jsou teď 

o krok blíž ke zdravějšímu životnímu stylu. 
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3.6 Projekt Mýty a skutečnost v léčbě a prevenci 

civilizačních onemocnění 

Jedná se o projekt VŠTJ Medicina Praha ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní 

pojišťovnou VZP. V měsících červenec – prosinec 2014 probíhaly v Praze, Brně a 

v Českých Budějovicích edukační akce zaměřené na civilizační onemocnění. Široká 

veřejnost, včetně potencionálních klientů rekondičních center, zde měla možnost 

absolvovat několik zajímavých přednášek na témata prevence a léčby obezity, cukrovky 

či vysokého krevního tlaku. Dále se zde mohli zdarma nechat změřit na přístroji 

InBody, který každému vyhodnotil jeho kompletní složení těla rozdělené na tělesnou 

vodu, tělesný tuk, svalovou hmotu, či váhu. Součástí byla také možnost konzultace 

s nutričním terapeutem nebo psychologem, výživový workshop, edukační materiály či 

možnost vyzkoušet si bezpečnou pohybovou aktivitu pod odborným vedením. 

Partnery projektu Mýty byli Tesco a pojišťovna VZP. Tyto firmy mají ve svém zájmu 

podporovat zdravý životní styl. Tesco dodává na workshopy občerstvení, pojišťovna 

VZP během akce prezentuje své produkty a poskytuje poradenství. 

Náklady na tento projekt byly ve výši 30 000 Kč a poskytla je VŠTJ Medicina Praha. 

Jednalo se o pět bloků a na každý bylo určeno 6 000 Kč. Tato částka se rozdělovala 

mezi blok teoretický, přednáškový a praktický, kde si mohli účastníci vyzkoušet různé 

druhy pohybových aktivit pro zdraví.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Na základě zjištěných informací a provedené SWOT analýzy jsou navrhnuta řešení: 

 Zachování RC na stávajícím místě 

 Rozšířená nabídka RC do velkých firem 

 Akce pro veřejnost 

 Přesun RC do centra města 

4.1 Návrhy na zlepšení současné situace RC Brno 

Pro možnost zachování RC Brno, zde budou uvedeny varianty směřující k zlepšení 

současné situace. 

4.1.1 Zachování RC na stávajícím místě 

Jedna z možností pro budoucí aktivní využití RC je ponechání na současném místě, 

s ohledem na vylepšení slabých stránek ze SWOT analýzy a zrealizování zjištěných 

příležitostí. 

Především bych doporučila zaměřit se na větší propagaci a marketing. Ze začátku stačí 

vytvoření lákavých a barevných prospektů, které by bylo možné umístit na nástěnky 

obchodních center v okolí, do čekáren u lékaře nebo lidem roznést přímo do domovních 

schránek. Tímto způsobem bych zkusila působit v okolních městských částech 

s nejlepší dostupností k RC, jako jsou Brno – Žabovřesky, Komín, Královo Pole nebo 

Řečkovice. 

Dále bych si zkusila sjednat schůzky s lékaři v těchto městských částech, ke kterým 

chodí pacienti s poruchou pohybového aparátu, nebo jinými civilizačními nemocemi. 

V případě zájmu by jim mohla být nabídnuta spolupráce s naším RC, kam by následně 

mohli svým pacientům doporučit chodit se svými problémy v případě zájmu o 

pohybovou aktivitu. 

Pro rozšíření časových možností centra, bych doporučila domluvit se s vedením CESA 

o dalších postupech a rozšíření cvičebních hodin i do dalších dní. Během školního 

semestru bývá bohužel centrum často zaplněno vysokoškolskými studenty, ovšem ve 

zkouškovém či o prázdninách by zde mohly probíhat o to intenzivnější kurzy pro 
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potencionální klienty. U této možnosti je zapotřebí velká propagace pro rozšíření 

povědomí o RC, aby se nestalo, že majitel rozšíří lekce, ale nebude o tom nikdo vědět a 

bude tudíž v mínusu. 

Nejdůležitější reklamou je vizitka RC na internetových stránkách a na sociálních sítích. 

Současný stav bych zlepšila zpestřením webových stránek, přidáním aktualit, fotografií, 

nebo komentáři od již cvičících klientů. RC tak získá větší důvěryhodnost a zvýší se 

povědomí o tomto zařízení mezi lidmi především díky sociálním sítím. 

Všechny tyto možnosti zachování RC by měl řídit vedoucí centra, manažer nebo majitel 

a jsou s tím spojeny některé z předpokládaných nákladů podle toho, kterou možnost pro 

zachování centra by si vybral: 

Tabulka 1: předpokládané náklady na zachování centra 

Příprava letáků 3 000 Kč 

Inzerce v žabovřeském zpravodaji 3 200 Kč 

Rozšíření cvičebních lekcí 1 600 Kč/měsíc 

Inzerce v Královopolských listech 3 120 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.2 Rozšířená nabídka RC do velkých firem 

Další možnost pro růst centra je nabídnout firmám s velkým počtem zaměstnanců 

služby rekondičního centra přímo u nich ve firmě. Podmínkou ovšem je místnost, ve 

které by se daly provozovat skupinové pohybové aktivity. 

Zaměstnavatel či majitel velkých významných firem je často ochoten pro zdraví svých 

zaměstnanců udělat nečekaně mnoho. Například poskytnout k výplatě benefity ve formě 

pohybové aktivity ať už mimo pracovní prostředí nebo v něm. 

Výhoda cvičení přímo v práci spočívá v tom, že klientům nezabere žádný čas přesun 

z práce do nějakého sportovního zařízení, kde by chtěli cvičit, ale bude stačit sejít 

například jen o patro níž. Ve firmách, kde mají zaměstnanci volnou pracovní dobu, by 

bylo možné provozovat cvičební hodiny nejen ráno před začátkem práce nebo po jejím 

skončení, ale i během celého dne. Klient si akorát během své pracovní doby odskočí na 
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hodinu zacvičit a následně se opět vrátí zpět na své místo. Zaměstnanci tak budou po 

cvičení výkonnější a lépe soustředění na práci. 

4.1.2.1 Potencionální klient – firma AVG Technologies 

Jedna z firem, kde by se dala tato varianta pro rozvoj RC aplikovat, je například firma 

AVG Technologies, která sídlí ve Spielberk Office Centre v Brně. Tato firma je známá 

tím, že se o své zaměstnance výborně stará. Jelikož se jedná o firmu vyvíjející 

antivirový software, její zaměstnanci převážně celý den sedí u počítače. Proto 

zaměstnavatel lidem dodává zdravé svačinky ve formě ovoce a zeleniny přímo na patro 

a nabízí jim možnost využívání aktivních a relaxačních zón, protože ví, že když má 

člověk možnost na chvíli během práce vypnout a načerpat novou energii, pracuje potom 

mnohem efektivněji.  

Relaxační zóny slouží především k odpočinku, setkávání lidí z různých oddělení, ale 

někteří je využívají i k práci, obchodním schůzkám nebo k poklidnému obědu. Člověk 

si zde vyčistí hlavu, případně načerpá nové nápady a inspiraci. Každá zóna je jiná a 

jinak tematicky orientovaná. Jedná se o 6 rozdílných zón, jako jsou například kavárna, 

pánský klub, pláž, park nebo zahrada. Najdeme zde houpací sítě, sedací pytle, kulečník 

nebo třeba knihovnu s možností zapůjčení knih nebo časopisů. 

Aktivní zóna neboli tělocvična je dostatečně odhlučněná místnost, ve které si 

zaměstnanci mohou vybít svoji přebytečnou energii z neustálého sezení u počítače. 

Součástí vybavení této místnosti je stůl na ping-pong, stolní fotbal, terč na šipky, 

boxovací pytel, podložky na cvičení nebo protažení, taneční podložka a Nintendo Wii. 

Kromě těchto zábavných aktivit jsou zde k dispozici i 3 aerobní trenažéry, které prý ale 

nejsou moc populární. Dvakrát týdně zde probíhají hodiny cvičení jógy, které bývají 

skoro vždy plné. 

Pro RC by toto byla ideální firma pro rozšíření své klientely. Zaměstnavatel by mohl 

každému zaměstnanci poskytnout možnost účasti na určitém počtu cvičebních hodin za 

měsíc. Podle požadavků zaměstnanců by se následně sestavil rozvrh cvičebních hodin 

podle přání do celého dne. 

Firma AVG Technologies by si buď pořídila základní cvičební pomůcky potřebné na 

skupinové lekce, nebo by instruktor RC pomůcky vozil podle potřeby. I s absencí 
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velkého počtu aerobních trenažérů by se zde dali vytvořit kvalitní cvičební lekce 

zaměřené třeba na kruhový trénink nebo cvičení na bolavá záda. Hodiny by se 

přizpůsobovaly potřebám klientů. 

Jelikož se jedná o firmu se 400 zaměstnanci, vidím zde velký potenciál pro brněnské 

RC. Ve spolupráci s majitelem firmy by se zde dala vytvořit pevná klientská základna.  

Kromě cvičebních lekcí by se do prostředí firem daly aplikovat jednotlivé akce, ať už 

vzdělávací nebo kombinace vzdělávací a pohybové. Například akce pro veřejnost, jako 

byl projekt Mýty a skutečnost v léčbě a prevenci civilizačních onemocnění. 

Všechny potřebné věci opět zařizuje majitel, vedoucí centra nebo manažer a podle 

domluvy a vybavení firmy zde vznikají některé z předpokládaných nákladů: 

Tabulka 2: náklady na rozšíření nabídky do firem 

6 x velký míč 1 374 Kč 

6 x bosu 23 598 Kč 

6 x karimatka 1 422 Kč 

6 x overball 534 Kč 

6 x Thera-Band 540 Kč 

instruktor 200 Kč/hod 

cestovné podle počtu najetých km 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.3 Akce pro veřejnost 

Jako další možnost, jak získat větší množství klientů, bych viděla v uspořádání nějaké 

akce pro veřejnost, podobné projektu Mýty a skutečnost v léčbě a prevenci civilizačních 

onemocnění. Tento projekt nabízel zajímavé aktivity, kvalitní obsazení přenášejících i 

instruktorů na pohyb, ale především nedostatečný marketing. I na tomto projektu byla 

snaha o zviditelnění RC, především získání účastníků na tříměsíční kurz. 

Součástí akce pro veřejnost by mohly být ukázkové cvičební hodiny proložené krátkými 

přednáškami či diskusemi o zdravém životním stylu, pohybu, zdraví či výživě. Otevřené 
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lekce bych zaměřila především na využití netradičních a moderních pomůcek, které by 

potencionální klienty mohly zaujmout a přimět k pokračování ve cvičení. 

Tato akce by se dala podobně jako projekt “Mýty“ financovat s pomocí VŠTJ Medicina 

Praha. Záleží pouze na domluvě majitele RC s VŠTJ. Podle projektu, který již proběhl, 

by předpokládané náklady byly alespoň 5 000 Kč na akci. 

4.1.4 Přesun RC do centra města Brna 

Poslední z variant pro RC Brno je možnost ukončení provozu centra v areálu VUT a 

jeho následný přesun na dostupnější místo, blíže k lékařskému zařízení, bytové zástavbě 

a ve vazbě na městskou hromadnou dopravu.  

Více je tato možnost řešena v dalším návrhu, a to ve franchisovém systému. Vznik 

nového centra by tak mohl znamenat prodej značky od VŠTJ. 

4.2 Návrh na franchisový systém pro VŠTJ Medicina 

Praha 

Systém franchisových licencí se stále rozrůstá a stává se stále více oblíbený. Výjimkou 

tomu není ani ve sportovním prostředí, kde spousta již zavedených fitness center 

rozjíždí své další pobočky po celé České republice právě tímto systémem. Jedná se 

například o centra Expreska, BodyBody, Fitness Olgy Šípkové nebo třeba Contours. 

Jelikož jsme v odvětví služeb, bude se také jednat o franchising služeb, jehož náplní je 

poskytování určitých služeb podle předem franchisorem daných pravidel a standardů. 

VŠTJ Medicina Praha franchisantovi nabízí: 

 Poradenství při zakládání nového RC, 

 poskytnutí potřebných informací o RC, 

 marketingovou podporu, 

 odborné proškolení instruktorů, 

 podporu při vybavování RC, 

 nastavení organizačních a informačních procesů, 

 licenci na provoz RC, 

 webové stránky. 
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Franchisant musí zajistit: 

 Cvičební prostory v ideální velikosti do 15x15 metrů se sociálním zázemím a 

místností na vstupní vyšetření a měření. 

 Kvalifikační strukturu personálu, konzultace s odborníkem alespoň 1x týdně. 

 Základní povinné vybavení viz tabulka č. 3 

Tabulka 3: povinné vybavení RC 

PŘEDMĚT POČET CENA/KUS CENA CELKEM 

Osobní váha 1x 400,- 400,- 

Výškoměr 1x 14,- 14,- 

Tonometr 1x 1182,- 1182,- 

Glukometr 1x 704,- 704,- 

Sporttester 5x 750,- 3750,- 

Krokoměr 10x 314,- 3140,- 

Overball 6x 89,- 534,- 

Thera-Band 6x 90,- 540,- 

Karimatka 6x 237,- 1422,- 

Přístroj InBody230 nebo 

Přístroj Bodystat 

1x 157300,- 157300,- 

1x 66000,- 66000,- 

Rotoped/stacionární kolo 1x 6495,- 6495,- 

Běžecký pás do 160 kg 1x 27635,- 27635,- 

Veslařský trenažér 1x 35190,- 35190,- 

Rumpál 1x 57240,- 57240,- 

Eliptický trenažér do 150 

kg 

1x 25990,- 25990,- 

Ozvučení 1x 3199,- 3199,- 

Vizitky lékaře, 

fyzioterapeuta, instruktora 

300x 0.98,- 284,- 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Hlavním cvičebním programem v RC budou tříměsíční kurzy, ať už individuální nebo 

skupinové, a na ně navazující možnost jednotlivých cvičebních lekcí. Pro rozšíření 

služeb RC a získání více klientů je pro franchisanta zpracován návrh na další vybavení: 

Bosu, závěsné systémy TRX a Redcord, Flexi-bary a velké míče. Tímto si otevře cestu i 

k dalším potencionálním zákazníkům a rozšíří své spektrum péče o klienta. Při větším 

počtu jednotlivých pomůcek zde může provozovat kromě individuálních i oblíbené 

skupinové lekce. 

Každý franchisant musí na základě franchisové smlouvy odvádět tyto poplatky 

mateřské organizaci Medicina Praha, o.s.: 

 Vstupní franchisový poplatek za poskytnutí licence, 

 průběžné měsíční poplatky, které hradí průběžné poskytování podpůrných a 

poradenských služeb. 

V rámci franchisingu musí být všechny důležité informace a základní pravidla pro 

provozování RC stanovena ve franchisové smlouvě a v manuálu. 

Tímto způsobem bude možné rozšířit síť rekondičních center VŠTJ MedicinaPraha po 

celé České republice. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat projekt v oblasti sportovních a tělovýchovných 

služeb pro Rekondiční centrum Brno. Pro tyto účely byla použita SWOT analýza, ze 

které jsme zjistili, v jaké situaci se RC nachází. Z analýzy je patrné, jak velký dopad na 

množství klientů má otevírací doba, poloha RC a nabízené služby. 

V práci byly zpracovány návrhy na zachování RC na stávajícím místě, rozšíření nabídky 

RC do velkých firem, zorganizování akce pro veřejnost, přesun RC do centra města a 

v neposlední řadě návrh na franchisový systém pro VŠTJ Medicina Praha. 

Přínosem bakalářské práce pro praxi je návrh franchisového modelu RC. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CESA  Centrum sportovních aktivit 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

RC  Rekondiční centrum 

VŠTJ  Vysokoškolská tělovýchovná jednota 

VUT  Vysoké učení technické 

WHO  Světová zdravotnická organizace 
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Příloha 6: Ceník RC Salmovská 

 LEKCE CENA 

Aerobní místnost 80 Kč 

Posilovna 80 Kč 

 

 

Příloha 7: Ceník RC Medipont České Budějovice 

LEKCE CENA 

Aerobní místnost 80 Kč 

Kombinovaná místnost 80 Kč 

Supinové lekce 80 Kč 

 

 

Příloha 8: Ceník CESA, nabízející podobné aktivity jako RC Brno 

LEKCE CENA 

Kardiovize - veřejnost 70 Kč 

Kardiovize – student VUT 50 Kč 

Individuální cvičení s dohledem – 

veřejnost 
250 Kč/60 min 

Individuální cvičení s dohledem – 

student VUT 
200 Kč/60 min 

 

 



 

 

Příloha 9: Vzor franchisové smlouvy 

Franchisová smlouva 

uzavřená dle § 269 odst.2 zákona číslo 513/1991 Sb. 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Poskytovatel:  Společnost: VŠTJ Medicina Praha, o.s. 

  Se sídlem: Praha 2 – Nové Město, Salmovská 1563/5, 120 00 

  IČ  49277928 

DIČ:  49277928 

Zastoupená: MUDr. Martinem Matoulkem, Ph.D. 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze. 

(dále jen franchisor) 

 

a 

 

Příjemce: Společnost:  ………………………………. 

       Se sídlem:  ……………………………… 

       IČ   ……………………………… 

                 DIČ:  ……………………………… 

     Zastoupená: ……………………………… 

     Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ………. 

(dále jen franchisant) 

II. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí práva franchisorem za úplatu franchisantovi, za 

účelem provozování rekondičního centra pod záštitou VŠTJ Medicina Praha. 

 

III. 

Poskytnutí franchisy 

Franchisor umožňuje po dobu trvání smlouvy franchisantovi užívat práva, která jsou 

předmětem této smlouvy, za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně 

závaznými právními předpisy. Jedná se o: 

 oprávnění užívat obchodní jméno, 

 oprávnění užívat značku, 

 informace pro vedení provozovny franchisanta, 

 marketingové údaje potřebné pro provoz, 

 poradenská činnost, 

 školení zaměstnanců franchisanta, 

 předání know-how pro pracovní postupy, 

 popis práv, která přebírá franchisant od franchisora, 

 webové stránky. 

 

 



 

 

IV. 

Práva a povinnosti franchisora 

Franchisor: 

 Je oprávněn kontrolovat činnost franchisanta, s možností přístupu do jeho 

provozovny během otevírací doby. 

 Je povinen podporovat franchisanta v oblasti propagace rekondičního centra 

 Je povinen provést školení zaměstnanců vybraných franchisantem. Školení 

provede franchisor na své náklady. 

 Dbá na průběžné vzdělávání a růst odborné kvalifikace zaměstnanců 

franchisanta, na jeho žádost. 

 Nenese žádnou zodpovědnost za služby poskytované franchisantem. 

 

V. 

Práva a povinnosti franchisanta 

Franchisant: 

 Po celou dobu platnosti smlouvy podniká pod svým vlastním jménem a na svůj 

vlastní účet a riziko. 

 Nese náklady spojené s pronájmem prostor centra a zavazuje se, že na své 

náklady upraví provozovnu tak, aby byla v souladu s dispozicemi franchisora. 

 Je povinnen platit franchisorovi průběžné měsíční poplatky. 

 Bude využívat znalostí, informací a zkušeností, které získal od franchisora 

pouze při činnosti v rekondičním centru. 

 

VI. 

Platby 

Franchisant se zavazuje zaplatit franchisorovi jednorázový vstupní poplatek za 

poskytnutí licence ve výši ……………, a to nejpozději do 10 dní ode dne podpisu této 

smlouvy. V případě nesplnění podmínek má franchisor právo odstoupit od smlouvy. 

Franchisant je povinen hradit průběžné měsíční poplatky, které hradí poskytování 

podpůrných a poradenských služeb franchisantovi. 

 

VII. 

Platnost smlouvy 

Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu a je uzavřena na dobu 5 let. 

Franchisant je oprávněn nejméně 6 měsíců před uplynutím smlouvy požádat franchisora 

o uzavření dodatku k této smlouvě ve formě prodloužení jejího trvání. 

Platnost smlouvy zaniká ke dni zániku podnikatelského oprávnění jedné ze smluvních 

stran. 

 



 

 

Se zánikem smlouvy zanikají i všechna oprávnění, která franchisant na základě této 

smlouvy získal. 

 

VII. 

Další ujednání 

Franchisant tímto prohlašuje, že nemá uzavřenou jinou smlouvu, která by svým 

obsahem mohla ovlivnit plnění této smlouvy, nebo byla obdobná této smlouvě. 

Franchisant se zavazuje, že po dobu trvání smlouvy neuzavře žádnou jinou smlouvu 

obdobnou této a zdrží se všech jednání, která by mohla poškodit obchodní činnost. 

Franchisant nese náklady potřebné ke splnění všech podmínek této smlouvy. 

Obě smluvní strany se zavazují vzájemně, bez zbytečného odkladu, se informovat o 

zvláštních podmínkách a okolnostech, které mají vliv na plnění smlouvy. 

Součástí smlouvy je manuál, kde jsou potřebné a důležité informace detailně popsány. 

 

VIII. 

Závěrečné ustanovení 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, porozuměly a souhlasí s ní. Dále 

prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že smlouvu neuzavřely pod nátlakem 

a za nápadně nevýhodných podmínek ani pro jednu smluvní stranu. 

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž franchisor obdrží dvě a 

franchisant jedno vyhotovení. 

 

 

V Praze dne: ……………. 

 

 

 

…………………………….     ………………………… 

       franchisor       franchisant 

 

 

 


