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Abstrakt 

Název:  

Konkurence ve vybraných fitness klubech v regionu Praha 

 

Cíle: 

Cílem práce je zanalyzovat a porovnat klientelu vybraných praţských fitness klubů a 

získat příslušná data k charakterizování klientského prostředí v oblasti poskytování 

fitness sluţeb v Praze. Výsledky z uvedeného marketingového výzkumu povedou k 

charakteristice konkurenceschopnosti této oblasti a na jejich základě budou 

vypracována doporučení pro jednotlivé fitness kluby 

 

Metody: 

Celý výzkum měl kvantitativní i kvalitativní sloţku. Potřebná data byla pořízena 

písemným dotazováním zákazníků vybraných fitness klubů a pomocí hloubkových 

rozhovorů s obchodními manaţery jednotlivých klubů. 

 

Výsledky: 

Výsledky potvrdily předpoklady o velké konkurenci na trhu poskytování fitness sluţeb 

skrze fitness kluby.  Ukázala se důleţitost správného zaměření na cílovou skupinu a 

zejména polohy samotného fitness klubu, jelikoţ kluby mají tendenci se nejvíce 

zaměřovat na potencionální zákazníky, kteří ţijí či pracují v přilehlém okolí klubu.  

 

Klíčová slova: 

Fitness klub, fitness centrum, zákazník, členství, CRM, konkurence 
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Abstract 

Title: 

The Competition among major fitness clubs in region Prague 

 

Goals: 

The objective of the thesis is to analyze and compare clientele of Prague’s major fitness 

clubs and to acquire proper data to characterize the customer base in Prague. Results 

from this research will lead to characterization of competitiveness in the field and 

recommendations will be proposed to clubs. 

 

Methods: 

The research was completed by both quantitative and qualitative methods. Data were 

required by questionnaire given to current customers of chosen clubs and by interviews 

with sales managers from those clubs. 

 

Results: 

Results confirmed assumption about intense competition on the market with providers 

of fitness services in fitness clubs. The importance of the right targeting was shown as 

well as the relevancy of the location of the club, because clubs have a tendency to 

contact potential customers who live or work in an area nearby a club. 

 

Keywords: 

Fitness club, fitness center, customer, membership, CRM, competition 

  



4 
 

Evidenční list 

 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uţivatel svým 

podpisem stvrzuje, ţe tuto diplomovou práci pouţil ke studiu a prohlašuje, ţe ji uvede 

mezi pouţitými prameny. 

 

Jméno a příjmení:           Fakulta / katedra:           Datum vypůjčení:               Podpis: 

______________________________________________________________________  



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a pouţil jsem pouze 

literaturu uvedenou v seznamu pouţité literatury. Tato práce ani její podstatná část 

nebyla předloţena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2011     ……………………. 

             Bc. Petr Hercík 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kdo se přímo či nepřímo podíleli na vzniku 

této diplomové práce. Všem představitelům jednotlivých fitness klubů, respondentům 

písemného dotazování a dobrovolníkům, kteří pomáhali s realizací marketingového 

výzkumu. Dále bych především rád poděkoval Doc. Ing. Evě Čáslavové, CSc. za 

odbornou pomoc, cenné rady a ochotu při vedení mé diplomové práce.  



7 
 

OBSAH 

1. ÚVOD ......................................................................................................................... 11 

2. CÍLE A ÚKOLY ....................................................................................................... 12 

3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ............................................................................. 13 

3.1 Fitness ...................................................................................................................... 13 

3.1.1 Wellness ............................................................................................................. 13 

3.1.2 Historie fitness klubů v České republice ............................................................ 13 

3.2 Konkurence ............................................................................................................. 15 

3.2.1 Odvětvové pojetí ................................................................................................ 15 

3.2.2 Trţní pojetí konkurence ..................................................................................... 16 

3.3 Marketing ................................................................................................................ 17 

3.3.1 Marketing mix .................................................................................................... 18 

3.3.2 Marketing mix ve sluţbách ................................................................................ 20 

3.3.3 Kvalita sluţeb ..................................................................................................... 20 

3.4 Marketing ve sportu ............................................................................................... 21 

3.4.1 Marketing mix ve sportu a tělesné výchově ....................................................... 22 

3.5 Sportovní produkt................................................................................................... 22 

3.5.1 Sportovní průmysl .............................................................................................. 23 

3.6 Strategický marketing ............................................................................................ 24 

3.6.1 Zákazník ............................................................................................................. 24 

3.6.2 Segmentace trhu ................................................................................................. 24 

3.6.3 Targeting ............................................................................................................ 25 

3.6.4 Positioning.......................................................................................................... 26 

3.6.5 Řízení vztahů se zákazníkem (Customer relationship management) ................. 26 

3.7 Motivace zákazníka v oblasti sportu ..................................................................... 27 

5.7.1 Kategorizace motivů SPEED ............................................................................. 29 

5.7.2 Rozhodovací proces ........................................................................................... 30 

4. METODOLOGIE ..................................................................................................... 31 

4.1 Marketingový výzkum ............................................................................................ 31 

4.1.1 Kvantitativní výzkum ......................................................................................... 31 

4.1.1.1 Písemné dotazování ..................................................................................... 32 

4.1.2 Kvalitativní výzkum ........................................................................................... 33 

4.1.2.1 Hloubkové interview ................................................................................... 34 



8 
 

4.2 SWOT analýza ........................................................................................................ 35 

4.3 Porterův model konkurenčního prostředí ............................................................ 37 

5. ANALYTICKÁ ČÁST ............................................................................................. 38 

5.1 Balance Club Brumlovka ....................................................................................... 38 

5.1.1 Nabízené sluţby ................................................................................................. 38 

5.1.2 Moţnosti vyuţívání klubu .................................................................................. 39 

5.1.3 Cílová skupina .................................................................................................... 39 

5.1.4 Konkurence ........................................................................................................ 40 

5.1.5 Analýza klientely ............................................................................................... 40 

5.2 BBC Vinohradská ................................................................................................... 42 

5.2.1 Nabízené sluţby ................................................................................................. 42 

5.2.2 Moţnosti vyuţívání klubu .................................................................................. 43 

5.2.3 Cílová skupina .................................................................................................... 43 

5.2.4 Konkurence ........................................................................................................ 44 

5.2.5 Analýza klientely ............................................................................................... 44 

5.3 Holmes Place Premium Anděl ............................................................................... 46 

5.3.1 Nabízené sluţby ................................................................................................. 47 

5.3.2 Moţnosti vyuţívání klubu .................................................................................. 48 

5.3.3 Cílová skupina .................................................................................................... 49 

5.3.4 Konkurence ........................................................................................................ 50 

5.3.5 Analýza zákazníků ............................................................................................. 51 

5.4 I´m Fit Wellness Fitness ......................................................................................... 53 

5.4.1 Nabízené sluţby ................................................................................................. 53 

5.4.2 Moţnosti vyuţívání klubu .................................................................................. 54 

5.4.3 Cílová skupina .................................................................................................... 55 

5.4.4 Konkurence ........................................................................................................ 56 

5.4.5 Analýza zákazníků ............................................................................................. 56 

5.5 Pure Health & Fitness Platinum Harfa ................................................................ 58 

5.5.1 Nabízené sluţby ................................................................................................. 59 

5.5.2 Moţnosti vyuţívání klubu .................................................................................. 59 

5.5.3 Cílová skupina .................................................................................................... 60 

5.5.4 Konkurence ........................................................................................................ 60 

5.5.5 Analýza zákazníků ............................................................................................. 61 

5.6 World Class Wenceslas Square ............................................................................. 62 

5.6.1 Nabízené sluţby ................................................................................................. 63 

5.6.2 Moţnosti vyuţití a ceny ..................................................................................... 63 

5.6.3 Cílová skupina .................................................................................................... 64 



9 
 

5.6.4 Konkurence ........................................................................................................ 65 

5.6.5 Analýza zákazníků ............................................................................................. 65 

6. DISKUZE .................................................................................................................. 68 

6.1 Výsledky SWOT analýzy jednotlivých klubů ...................................................... 68 

6.1.1 Balance Club Brumlovka ................................................................................... 68 

6.1.1.1 Silné stránky ................................................................................................ 68 

6.1.1.2 Slabé stránky ............................................................................................... 69 

6.1.1.3 Příleţitosti .................................................................................................... 70 

6.1.1.4 Hrozby ......................................................................................................... 70 

6.1.2 BBC Vinohradská .............................................................................................. 71 

6.1.2.1 Silné stránky ................................................................................................ 71 

6.1.2.2 Slabé stránky ............................................................................................... 72 

6.1.2.3 Příleţitosti .................................................................................................... 72 

6.1.2.4 Hrozby ......................................................................................................... 73 

6.1.3 Holmes Place Premium Anděl ........................................................................... 73 

6.1.3.1 Silné stránky ................................................................................................ 73 

6.1.3.2 Slabé stránky ............................................................................................... 74 

6.1.3.3 Příleţitosti .................................................................................................... 74 

6.1.3.4 Hrozby ......................................................................................................... 74 

6.1.4 I’m Fit Wellness Fitness..................................................................................... 74 

6.1.4.1 Silné stránky ................................................................................................ 75 

6.1.4.2 Slabé stránky ............................................................................................... 75 

6.1.4.3 Příleţitosti .................................................................................................... 75 

6.1.4.4 Hrozby ......................................................................................................... 75 

6.1.5 Pure Health & Fitness Platinum Harfa ............................................................... 76 

6.1.5.1 Silné stránky ................................................................................................ 76 

6.1.5.2 Slabé stránky ............................................................................................... 76 

6.1.5.3 Příleţitosti .................................................................................................... 77 

6.1.5.4 Hrozby ......................................................................................................... 77 

6.1.6 World Class Wenceslas Square .......................................................................... 77 

6.1.6.1 Silné stránky ................................................................................................ 78 

6.1.6.2 Slabé stránky ............................................................................................... 78 

6.1.6.3 Příleţitosti .................................................................................................... 78 

6.1.6.4 Hrozby ......................................................................................................... 78 

6.2 Konkurence ............................................................................................................. 79 

6.2.1 Porterova analýza poskytovatelů fitness sluţeb v regionu Praha ....................... 80 

6.3 Charakteristika klientského prostředí v Praze .................................................... 83 

6.3.1 Průměrný zákazník ............................................................................................. 84 

7. ZAVĚRY A DOPORUČENÍ ................................................................................... 85 



10 
 

8. POUŽITÁ LITERATURA ....................................................................................... 87 

9. SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................... 90 

  



11 
 

1. ÚVOD 

 

 

Fitness je pojem, se kterým se obyčejný občan České Republiky setkává téměř 

kaţdý den. Souvisí to především s dynamickým rozvojem oblasti poskytování fitness 

sluţeb, ta je dominována hlavně privátním sektorem. Vidina zdravého ţivotního stylu, 

dodrţování pravidel správné výţivy a pravidelný pohyb se staly trendem, který se 

v rukách velkých fitness center mění v produkt, jeţ je téměř nutností pořídit. Společnost 

ţijící v 21. století se snaţí bojovat proti nešvarům doby. A mezi tyto civilizační choroby 

patří i pasivní ţivotní styl, přejídání, nezdravý jídelníček či tloustnutí populace, tedy 

vše, co ve výsledku vede ke zdravotním problémům, sníţení kvality ţivota a zkrácení 

doţívaného věku obyvatel. Hlavním motorem v boji proti civilizačním chorobám jsou 

masmédia. Není snad dne, kdy není v časopise, novinách, televizi či rádiu zmíněno 

slovo jako fitness, wellness, ţivotní styl, fit, fitness klub a podobné. Toto všechno od 

různých článků radících jak zhubnout na léto, aţ po reklamu vyuţívající vypracované 

tělo modelky/modela jako symbolu zdraví a krásy působí na člověka. A tohoto vyuţívá 

komerční sféra v čele s fitness centry. Od menších posiloven, domácích studií a 

pronájmu saun či vířivek se zaměření přesunulo do velkých multifunkčních center, které 

fungují jako členské kluby a nabízejí širokou škálu fitness a wellness sluţeb. 

Konkurence v této oblasti se navyšuje kaţdým rokem a je zajímavé sledovat, jakým 

způsobem se kluby snaţí dostat zákazníky právě do svých prostor. 

 

Toto téma jsem si zvolil z důvodu několika předchozích zkušeností z prací právě 

v členských fitness klubech. Jedná se o velice zajímavou oblast, která svojí specifickou 

aktivitou umoţňuju sportovní vyţití pro velkou část obyvatel města Prahy. 

 

Pro účely této diplomové práce jsem zvolil fitness kluby: 

- Balance club Brumlovka 

- BBC Vinohradská 

- Holmes Place Premium Anděl 

- I’m Fit Wellness Fitness 

- Pure Health & Fitness Platinum Harfa 

- World Class Wenceslas Square  
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2. CÍLE A ÚKOLY 

 

 

Cílem práce je provézt analýzu zákazníků vybraných praţských fitness klubů, 

zároveň i samotných klubů a konkurenčního prostředí, ve kterém se pohybují. 

Zanalyzovat klienty jednotlivých klubů a poté je vzájemně porovnat. Zjistit, co motivuje 

lidi k návštěvě, podle čeho si vybírají a co je v klubech nejvíce zajímá. Dále také, jak 

často navštěvují fitness kluby a zda se snaţí zapojit i své známé a příbuzné. Výsledkem 

je charakterizování klientského prostřední a popis konkurenčního trhu poskytování 

fitness sluţeb v Praze. Budou navrţeny potřebné kroky k lepšímu vyuţití specifik 

praţské klientely ze strany klubů. Závěrem bych rád vytvořil profil průměrného 

zákazníka fitness centra v Praze. 

 

Stanovil jsem si dílčí úkoly, které zajistí správnost vypracování cíle práce a 

zjištění, co největšího mnoţství relevantních informací: 

 

1. Zjistit všechny sluţby nabízené jednotlivými vybranými kluby a moţnosti 

jejich vyuţívání. 

2. Popsat chování klubů v praţském konkurenčním prostředí. 

3. Zjistit cílové skupiny, na které se fitness centra zaměřují a jak se je snaţí 

oslovit. 

4. Sestavit dotazník určený náhodnému vzorku zákazníků ve vybraných fitness 

klubech. 

5. Provést prvotní pilotáţ a následné samotné uskutečnění výzkumu. 

6. Porovnat zjištěnou charakteristiku zákazníků s profilem cílové skupiny, na 

kterou se klub zaměřuje. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

3.1 Fitness 

Pojem fitness je velice často pouţívaný v moderní společnosti. A to i přesto, ţe 

nemá jednotnou definici a kaţdý si tedy pod ním představuje něco jiného. 

STACKEOVÁ (2003) například tvrdí, ţe fitness můţe být definováno jako cvičení ve 

fitness centrech, které zahrnuje cvičení na aerobních trenaţérech, posilovacích 

přístrojích, cvičení s činkami, ale i dodrţování určitého ţivotního stylu, jehoţ cílem je 

rozvoj celkové zdatnosti, zlepšení postavy a zároveň i upevňování zdraví a rozvoj síly. 

Tato definice je ovšem spíše definicí takzvané kondiční kulturistiky, která je 

povaţována za český ekvivalent slova fitness. Kondiční kulturistika však jiţ nemá se 

současnou podobou a definicí fitness jiţ moc společného. Nyní je pouţíváno pro fitness 

vysvětlení, které tvrdí, ţe fitness je stav, ve kterém je člověk v dobrém zdravotním stavu 

a fyzické kondici. Cílem je tedy vyváţený poměr celkové tělesné zdatnosti a síly 

s důrazem na upevnění zdraví. 

 

3.1.1 Wellness 

Často ve spojení s termínem fitness se pouţívá i termín wellness. Překvapivě ani 

wellness nemá obecně přijatou definici. Obvykle bývá vysvětlován spojením stav 

pohody (z anglického state of well-being), ovšem tato definice je velice fádní. Stejně 

jako další definice, popisující wellness jako stav spokojenosti se svojí kondicí. Wellness 

je ovšem něco daleko více, je to stav, ve kterém jedinec svým zdravým ţivotním stylem 

dosáhne kvalitního ţivota a pocitu pohodlnosti a spokojenosti. Wellness je o neustálém 

vzdělávání, kterým jedinec získává informace potřebné pro další zlepšování kvality 

svého ţivota. 

 

3.1.2 Historie fitness klubů v České republice 

Stejně jako ostatní oblasti tělesné výchovy a sportu, tak i fitness prodělalo 

proměnu po roce 1989. Došlo ke komercionalizaci, která vedla k vytvoření silného 
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privátního sektoru poskytujícímu fitness sluţby. Do roku 2000 bylo provozování fitness 

sluţeb povaţováno za volnou ţivnost, nyní jiţ ovšem je zapotřebí k ţivnosti 

vysokoškolské vzdělání tělovýchovného zaměření. 

Fitness a s ním i wellness bývá historicky spojováno s tělesnou kulturou z doby 

Antiky. Důraz tedy není kladen pouze na fyzickou zdatnost a sílu, ale i na péči o tělo a 

jistou vyváţenost. Ta se projevovala v době Antiky například existencí lázeňských 

zařízení. 

Počátek fitness a wellness rozvoje se datuje do 70. a 80. let 20tého století. Jak 

popisuje STACKEOVÁ (2003) vše začalo v USA a velmi rychle se fitness rozšířil do 

Evropy. Tehdejší podoba poskytování fitness sluţeb byla naprosto odlišná té nynější a 

byla zaměřená na provozování skupinových cvičení v určité hodiny a nabízení cvičení 

na posilovacích strojích vlastní výroby. Jak se zvedal zájem o sluţby, tak i 

provozovatelé museli přizpůsobit systém fungování svých fitness center. Prostředí se 

začalo modernizovat, fitness centra zavedla otevírací dobu od rána do večera a nabídka 

poskytovaných sluţeb se rozšířila. Finanční nákladnost těchto změn ovšem přinutila 

majitele center k zamyšlení o výnosnosti takovéhoto podniku. Stále příjmy po celý rok 

byly nutností a tak centra zavedla klubová členství, placené pravidelnými měsíčními 

příspěvky, v mnohých případech placených dopředu na půl roku aţ rok. Jednotlivé 

měsíční platby za moţnost vyuţívat sluţeb center se začaly nazývat členské příspěvky, 

kterým předcházelo zápisné do klubu při první návštěvě centra. A tímto způsobem 

vzniklo klubové členství a z fitness center se stali fitness kluby. 

Placení vysokých členských příspěvků, ze které dostával člen volnost vyuţívat 

všechny sluţby klubu, umoţnilo vzniknout velkým fitness klubům v USA a v Anglii, 

která je povaţována za kolébku klubového systému. Z jednotlivých fitness klubů se 

stávají řetězce, které expandují po celém světě a dostávají se například i do České 

republiky. 

Fitness kluby tvoří základ privátní sféry ve sportu, která je velmi důleţitým 

článkem ve sportovním prostředí. Od ostatních dvou sfér, tedy státní a spolkové, se 

odlišuje především cílem své činnosti. Fitness kluby poskytují příleţitost pro sportovní 

vyţití, ale jejich hlavním cílem je zisk a ne sport pro všechny. 
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3.2 Konkurence 

Trh poskytovatelů fitness a wellness sluţeb je v České republice velice rozrostlý. 

Existují ovšem dva způsoby, jak hledět na své potencionální konkurenty. KELLER 

(2007) tvrdí, ţe: „Konkurenci můžeme zkoumat z odvětvového nebo tržního hlediska.“ 

 

3.2.1 Odvětvové pojetí 

V rámci jednoho odvětví, které je definováno jako „skupina firem nabízející 

výrobek nebo třídu výrobků, které jsou svými charakteristikami podobné. Odvětví se 

klasifikují podle počtu prodejců, stupně výrobkové diferenciace, přítomnosti nebo 

nepřítomnosti bariér vstupu, mobility a výstupu, nákladové struktury, stupně vertikální 

integrace a stupně globalizace“(KELLER, 2007), se firmy vyskytují v konkurenčním 

prostředí s firmami, které mají stejné či podobné cíle.  

Základní charakteristikou odvětvového konkurenčního prostředí je počet aktérů 

působících na trhu a stupeň diferenciace produktu, který nabízejí. Podle toho se pak 

rozdělí čtyři struktury odvětví: 

- Čistý monopol - V určité oblasti je určitý produkt poskytován pouze jednou 

společností. 

- Oligopol - Podle diferenciace produktu se rozděluje na čistý oligopol, který se 

sestává z několika větších společností, které nabízejí téměř identickou komoditu, 

a z diferencovaného oligopolu, který je se vyznačuje několika společnostmi 

produkujícími produkty, které se odlišují kvalitou, stylem, charakteristikou nebo 

sluţbami. 

- Monopolistická konkurence - Tu KELLER (2007) popisuje jako: „Mnozí 

konkurenti jsou schopní diferencovat své nabídky jako celek nebo v některých 

částech. Konkurenti se zaměří na tržní segmenty, v nich mohou lépe naplnit 

potřeby zákazníku a prodávat jim za vyšší ceny.“ 

- Dokonalá konkurence - Idealistický model trhu, ve kterém konkurenti 

poskytují identické výrobky za stejnou cenu, jelikoţ neexistuje způsob, jakým se 

firmy mohou diferencovat. 
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3.2.2 Tržní pojetí konkurence 

KOZEL (2006) upozorňuje, ţe nesmíme nahlíţet na konkurenci jako na firmu 

poskytující stejné produkty. Tím to se zabývá trţní pojetí konkurence, které rozlišuje 

úrovně konkurence podle nahraditelnosti produktu: 

- Konkurenční varianty a výrobky v rámci jedné značky – příkladem z oblasti 

fitness klubů můţe být řetězec čtyř klubů Holmes Place v Praze, jehoţ pobočky 

si navzájem konkurují. 

- Konkurenční značky v rámci výrobkové formy – poskytování fitness sluţeb na 

klubové úrovni můţeme povaţovat za výrobkovou formu a konkurenty jsou tedy 

všechny kluby (World Class, BBC, Holmes Place,…) 

- Konkurenční formy výrobku v rámci výrobkové třídy – všechny společnosti, 

které nabízejí alternativy, vedoucí k uspokojení stejné potřeby, jakou naplňuje 

produkt naší společnosti. Pro příklad fitness klubů můţe být za potřebu bráno 

sportovní vyţití a tím pádem do této úrovně spadá pronájem sportovních hal, 

vedené sportovní krouţky, cyklostezky, joggingové parky, bazény a další. 

- Konkurenční výrobkové třídy v rámci základní potřeby – konkurenti soupeřící o 

totoţné zákazníkovi peníze. Příkladem jsou prodejny se sportovním zboţím, 

sportovní či kulturní události a další. 

 

Všichni aktéři na trhu konkurence se snaţí získat potřebou konkurenční výhodu, 

kterou KOTLER (2007) popisuje jako „snahu o nabídku něčeho, co uspokojí potřeby 

cílových zákazníků lépe než nabídka konkurence.“ Důleţitým krokem je zde analýza 

konkurence, která nám umoţní identifikovat konkurenty a zjistit jejich cíle a strategii. 

KOTLER (2007) doporučuje vytvořit si seznam silných a slabých stránek jednotlivých 

konkurentů. Ten nám umoţní správné zvolení konkurentů, které lze ohrozit a kterým je 

třeba se vyhnout. Následně správně zvolenou konkurenční strategií můţe společnost 

dosáhnout potřebné konkurenční výhody, kterou KOZEL (2006) popisuje jako situaci 

„kdy oblast relativní výhody je smysluplnou pro cílové zákazníky a je udržitelná po 

určitou dobu a nelze ji snadno napodobit konkurenty“. Dále KOZEL (2006) rozděluje 

konkurenční výhodu do tří kategorií: 

- Nákladová výhoda, kdy se firmě podaří dosáhnout sníţení nákladů a tím je 

umoţněno sníţit cenovou hladinu oproti konkurentům. 
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- Diferenciační výhoda, znamenající významnou odlišnost ve skladbě, 

charakteristice či kvalitě produktu, která přináší vyšší uspokojení pro zákazníka, 

neţ nabízí konkurence. Příkladem můţe být snaha jednotlivých fitness klubů 

představovat nové trendy z oblasti fitness, jako svojí dobou byl PowerPlate, 

Zumba, TRX, Kranking, Gravity a další. 

- Marketingová výhoda, dosaţená pomocí dominantního postavení v oblasti 

prodeje, povědomí o značce výrobku, distribuci a jeho kombinací. 

 

3.3 Marketing 

Jednoduchý náhled na marketing dává ARMSTRONG (2009), který tvrdí, ţe 

marketing je řízení ziskových vztahů se zákazníky a jeho cílem je vytvořit hodnotu pro 

zákazníka a výměnou obdrţet protihodnotu. Dnešní marketing jiţ nelze povaţovat za 

prostředek vedoucí k prodeji, ale jeho významem se stalo uspokojení potřeb cílových 

zákazníků. KOTLER (2007) cituje Petera Duckera: „Cílem marketingu je udělat akt 

prodeje nadbytečným. Cílem je znát a chápat zákazníka tak dobře, aby mu výrobek nebo 

služba přesně odpovídala a prodávala se sama.“ Formální definici nabízí Americká 

marketingová asociace (2004): „Marketing je funkcí organizace a souborem procesů 

k vytváření, sdělování a poskytování hodnoty zákazníkům a k rozvíjení vztahů se 

zákazníky takovým způsobem, aby z nich měla prospěch firma a držitelé jejich akcií.“ 

Výstiţně lze marketing definovat jako společenský a manaţerský proces, jehoţ 

prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a 

směny produktů a hodnot (KOTLER, 2007). 

Klíčové marketingové koncepce, které usnadňují pochopení jednotlivých definic a 

zároveň vysvětlují fungování a vliv marketingu na trh, jsou: 

- Potřeby, přání a poptávka zákazníka  - nejzákladnějším koncept podporující 

marketing jsou základní lidské potřeby, které jsou demograficko-sociálními 

faktory modifikovány do přání a přání podpořená nákupní silou zákazníka se 

mění v poptávku. 

- Tržní nabídka: produkty, služby a prožitky – definice termínu trţní nabídka, 

který bývá překládán do češtiny jako marketingová nabídka, je „určitá 

kombinace produktů, služeb, informací nebo prožitků, které trh nabízí 

k uspokojení potřeb nebo přání.“ (KOTLER, 2007) Společnosti se tedy snaţí 
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nejenom uspokojit potřeby nabídnutím produktů, ale i vyjít vstříc přáním 

zákazníků a vyrovnat poptávku vhodnou nabídkou. 

- Hodnota a spokojenost zákazníka - zákazník si ve velkém mnoţství 

rozdílných trţních nabídek vybírá tu pro něj vhodnou díky vytvoření očekávání 

jakou hodnotu a úroveň spokojenosti mu koupě produktu, sluţby či proţitku 

poskytne. ARMSTRONG (2009) upozorňuje na nebezpečí špatného nastavení 

hladiny očekávání ze strany marketing specialistů. Pokud jsou očekávání 

nastaveny příliš nízko, tak sice dojde k uspokojení zákazníků, kteří produkt 

zakoupí, ale nepodaří se přilákat velkou část potencionální cílové skupiny. A 

naopak pokud očekávání klientů budou příliš vysoká, tak dojde ke zklamání 

spousty z nich po zakoupení. 

- Transakce a vztahy – transakce je akt, při kterém dochází k pořízení 

poţadovaného produktů výměnou za nabídnutí něčeho jiného. Ovšem marketing 

není pouze o přilákání nových zákazníků a generování nových transakcí. 

Marketing je i o vytváření vztahu se zákazníky a udrţení si stávajících klientů. 

KOTLER (2007) tento proces nazývá vztahový marketing a dále ho popisuje 

jako jisté odklonění od snahy maximalizovat zisk z kaţdé transakce a 

upřednostňování maximalizace vzájemně prospěšných vztahů se zákazníky. 

- Trh – koncept transakcí a vztahového marketingu vytváří koncept trhu, tedy 

místa setkání nabídky s poptávkou. Pro marketing specialisty je trh „souhrnem 

všech současných a potencionálních kupujících produktu“ (ARMSTRONG, 

2009). Marketing je tedy o řízení trhu (v angličtině: trh = market). 

 

3.3.1 Marketing mix 

Termín marketing mix je podle LAMB (2011) unikátní směsí produktu, ceny, 

distribuce a propagace. Podle svých anglických názvů (product, price, place and 

promotion) bývají tyto komponenty nazývány celkově jako 4P. Kaţdý z těchto nástrojů 

je ovladatelný společností, ale o celkovém úspěchu či neúspěchu produktu na trhu 

rozhoduje způsob správného smíchání mixu ze všech čtyřech sloţek. LAMB (2011) 

upozorňuje, ţe celková kvalita marketing mixu je vţdy na úrovni kvality nejhoršího 

nástroje marketing mixu. Pouze vyváţený marketing mix, podle KOTLER (2010), 

dosáhne na trhu reakce, kterou společnost měla v úmyslu. 
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Produkt 

Základem celého marketing mixu je nabízený produkt a produktová politika. 

Celý nástroj zahrnuje kromě produktu jako takového také obal, design, vlastnosti, 

záruku, značku, hodnotu, image firmy, servis a další. Produkt můţe být hmotný jako 

například Carnitin nápoj jako doplněk stravy, sluţba jako trénink s osobním trenérem, 

ale také myšlenky, za které můţeme povaţovat nápady a doporučení obchodních 

konzultantů ve fitness klubech. KOTLER (2007) nabízí definici produktu jako „cokoli, 

cože je možné nabídnout trhu ke koupi, použití či spotřebě a co může uspokojit nějakou 

potřebu či přání. Zahrnuje fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace a 

myšlenky“. 

 

Cena 

Cena je mnoţství peněz, které zákazník musí zaplatit, aby obdrţel produkt. 

LAMB (2011) nazývá cenu jako neflexibilnějším nástrojem marketingového mixu. 

Cena se můţe navyšovat či sniţovat rychleji neţ je moţné měnit ostatní prvky z mixu. 

Cena zahrnuje také různé slevy, moţnosti platby, podmínky placení, splátkový reţim, 

náhrady či moţnosti úvěru. 

 

Distribuce 

Distribuční politika společnosti vytvoří podmínky, ve kterých je produkt snadno 

dosaţitelný pro cílové zákazníky. Zahrnuje fyzické místo prodeje, umístění, zásoby, 

dopravu, sortiment, dostupnost a další distribuční kanály. 

 

Propagace 

Rolí propagace neboli komunikační politiky podle LAMB (2011) je pomocí 

informování, vzdělávání, připomínání a přesvědčováním vyvolat vzájemně prospěšné 

transakce. Komunikační mix má čtyři elementy: 

- Reklama – je povětšinou placená prezentace firmy či jeho produktů pomocí 

komunikačního média.  
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- PR – nástroj společnosti pro kontrolu a vytváření informovanosti veřejnosti, 

jehoţ cílem je vytvoření dobrého jména společnosti či produktu. 

- Podpora prodeje – opatření na zvýšení prodejnosti produktu. 

- Osobní prodej – podle KOTLER (2007) se jedná o osobní interakci 

s potencionálními zákazníky za účelem prezentování produktu či firmy, 

poskytování informací, zodpovídání otázek a zajišťování objednávek. 

 

3.3.2 Marketing mix ve službách 

V oblasti sluţeb se autoři často zmiňují o existenci 6P či dokonce 7P, jako například 

REID (2009), HOFFMAN (2010) nebo ZAMAZALOVÁ (2009). Nejčastěji bývá 

marketingový mix rozšiřován o lidi (people), programy (programmes), proces (process), 

balíčky (packaging), prezentace (physical facilities) či partnerství (partnership). 

Nejdůleţitější pro oblast sluţeb a zvláště pro oblast poskytování fitness sluţeb je: 

- Prezentace – působí na zákazníka ještě dříve, neţ začne sluţbu spotřebovávat. 

Jedná se o design prostor, velikost, čistotu, atmosféru, hudbu a podobně. 

- Lidé – při poskytování sluţeb hrají neodmyslitelnou roli. Naléhá se hlavně na 

reprezentativnost, přístup k zákazníkům, úroveň znalostí či dovedností, vlídnost 

či zdvořilost. 

- Proces – obsahuje veškeré činnosti a postupy, které připravují a poskytují 

sluţbu. Zvyšují kvality nabízených sluţeb. Patří sem například doba obsluhy 

zákazníka či forma obsluhy. 

 

3.3.3 Kvalita služeb 

Důleţitým faktorem při nabízení sluţeb je jejich kvalita. Sluţba můţe být 

nazvána produktem v nehmotné podobě. VEBER (2007) tvrdí, ţe je to „činnost nebo 

činnosti, odehrávající se na rozhraní mezi zákazníkem a dodavatelem“. Stejně tak jako 

po produktu, tak i po sluţbě má zákazník své poţadavky. Ovšem jak zmiňuje VEBER 

(2007) u sluţeb se poţadavky zákazníků těţko měří a plní, i přesto ovšem vyjmenovává 

jako hlavní poţadavky na kvalitu sluţby: spolehlivost, pruţnost, vhodné prostředí, 

odbornou způsobilost, vlídné zacházení a dostupnost. 
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„Význam kvality služeb neustále roste, společně s rostoucími nároky 

spotřebitelů“ VAŠTÍKOVÁ (2008). Kvalita sluţeb je i význam faktorem na poli 

konkurence a můţe poskytnout výraznou konkurenční výhodu. VAŠTÍKOVÁ (2008) 

dále upozorňuje na nutnost rozlišení mezi objektivní kvalitou a subjektivním vnímáním 

kvality klientem. KOTLER (2007) k této problematice tvrdí, ţe je nutné překonat 

zákazníkovo očekávání. K tomu se vztahuje i často pouţívaná teorie od GRÖNROOS 

(1984), která rozděluje kvalitu sluţeb na dvě sloţky: 

- Technickou – „vztahuje se k relativně měřitelným prvkům služby, které zákazník 

získává v průběhu své interakce s poskytovatelem služby“ VAŠTÍKOVÁ (2008).  

- Funkční – subjektivní hodnocení kvality obsluhy, vstřícnosti, prostředí a 

podobně. 

 Dohromady technická a funkční sloţka kvality tvoří image firmy, které následně 

ovlivňuje předpoklady zákazníků o sluţbách společnosti společně s předchozími 

zkušenostmi s produktem této firmy a chováním na trhu a vůči zákazníkům. 

 

3.4 Marketing ve sportu 

Pronikání marketingu do organizací zainteresovaných v oblasti sportu a tělesné 

výchově probíhá jiţ několik desetiletí. Samozřejmě všechno odstartovalo u společností, 

které jsou zaloţeny jako obchodní společnostmi a obchodují se sportovním produktem. 

Jejich primárním cílem je zisk a vitální role marketingu pro dosaţení tohoto cíle je 

známou záleţitostí. Čím dál tím více ovšem marketing ovlivňuje činnost i u 

neziskových organizací, které vyuţívají marketing jako nástroj boje o členy, 

dobrovolníky, sponzory, diváky či o podporu z veřejných rozpočtů.  Marketing pro 

oblast sportu a tělesné výchovy přináší pozitiva i negativa. Obojí shrnuje 

ČÁSLAVOVÁ (2009), která zdůrazňuje především pozitivní přínos v ujasnění komu je 

sportovní produkt určen, diferenciaci sportovních produktů, zvýšení promyšlenosti 

propagace sportu, určení proporcionality a priority cílů organizace a zisku doplňkových 

finančních prostředků, které mohou podpořit neziskovou činnost organizace. Naopak 

jako negativa ČÁSLAVOVÁ (2009) vidí silný vliv peněz na sport. Můţe dojít aţ 

k potlačení jisté odbornosti, přílišné komercializaci sportu či zvýšení počtu 

dopingových případů. 
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Definici pojmu marketing sportu nabízí MULLIN, HARDY, SUTTON (2007): „ 

Marketing sportu se skládá ze všech aktivit vytvořených ke splnění všech potřeb a přání 

sportovních zákazníků prostřednictvím směny. Marketing sportu vyvinul dvě základní 

větve: marketing sportovních produktů a služeb zaměřených na sportovní zákazníky a 

marketing ostatních spotřebních a průmyslových produktů či služeb prostřednictvím 

použití sportovní propagace“. 

 

3.4.1 Marketing mix ve sportu a tělesné výchově 

Marketing mix ve sportu obsahuje, jako v jiných oblastech, čtyři nástroje – 

produkt, cenu, distribuci a propagaci. 

Produkt – je velice důleţité správným způsobem definovat, co je produkt sportovní 

organizace. Ten můţe být hmotný či nehmotný a podle této charakteristiky je později 

sestavován celý marketing mix. 

Cena – celá cenová politika bývá ovlivněna typem sportovního produktu. Sportovní 

oblast obsahuje specifické produkty, jakými jsou například hráči, u kterých není cena 

tvořena tradiční kalkulační formou. Ale je spíše dána stranou poptávky. 

Distribuce – hlavní roli hraje opět typ produktu. Sportovní oblast nabízí jako produkt 

velice často sluţbu, u které je velice důleţité vymyslet distribuční kanály, jelikoţ sluţba 

se nedá prohlédnout či ohmatat. 

Propagace – sportovní oblast vyuţívá všechny čtyři části komunikačního mixu. 

Reklama na sportovní výrobky či sluţby je samozřejmostí, ovšem sport nabízí i 

specifická média pro reklamu, jako dresy, startovní čísla, mantinel, náčiní a nářadí a 

výsledková tabule. Sportovní hvězdy a odborníci vystupují jako nástroj publicity a 

stejně tak jak mohou působit jako nástroj pro podporu prodeje. Osobní prodej probíhá 

například ve fitness klubech či při VIP servisu sponzorů. 

 

3.5 Sportovní produkt 

Jak jiţ bylo řečeno správně definovat a rozeznat sportovní produkt je pro 

sportovní organizace důleţitým krokem. ČÁSLAVOVÁ (2009) říká, ţe za „sportovní 

produkt lze považovat veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené k uspokojování přání 
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a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu“. Sportovní 

produkt má specifické vlastnosti a tak je kategorizován hned několika autory. MULLIN, 

HARDY, SUTTON (2007) pouţívají definici svazku uţitků, který ve svém jádře nabízí 

zábavu, socializaci, moţnost úspěchu a pozitivní dopad na zdraví jedince. Jádro je 

ovšem obklopeno dalšími prvky, které dotváří unikátnost sportovního produktu, jako 

například hravou soutěţivost, speciální pravidla, zařízení a vybavení, fyzický trénink a 

vlastní pojetí času a prostoru. 

 

Klasifikaci sportovního produktu nabízí ČÁSLAVOVÁ (2004): 

- Základní produkty tělesné výchovy – nabídka tělesných cvičení, sportovních 

akcí a turistických akcí. 

- Produkty vázané na osobnosti – sportovní výkony vázané na osobnost 

sportovce, výkony trenérů a reklamní vystoupení sportovců. 

- Myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu – myšlenky iniciující 

tělovýchovnou a sportovní oblast, sportovní informace šířené médii, hodnoty 

záţitku v tělesné výchově a sportu. 

- Produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty – tělovýchovná a sportovní 

zařízení, vzdělání ve sportu, pojištění cvičenců a sportovců, doprava na soutěţe, 

vstupenky, sponzoring, dary a podpora, propagace zboţí a suvenýry, 

společenské akce. 

- Klasické materiální produkty v tělesné výchově a sportu – tělovýchovné a 

sportovní nářadí, tělovýchovné a sportovní náčiní a sportovní oblečení. 

 

3.5.1 Sportovní průmysl 

Tělesná výchova a sport nabízejí širokou škálu rozdílných produktů, čímţ si po 

světě tato oblast vyslouţila název sportovní průmysl. PITTS, STOTLAR (1996) rozdělil 

sportovní průmysl do segmentů: 

- Průmyslový segment výkonnostního sportu 

- Průmyslový segment sportovní produkce 

- Průmyslový segment propagace sportu 
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PEDERSEN, MILOCH, LAUCELLA (2007) citují definici od Pitts a Stotlar, 

kteří uvádějí, ţe „sportovní průmysl je trh, na kterém obchody a produkty nabízené 

zákazníkům jsou sportovní povahy a můžou to být výrobky, služby, lidé, místa či 

myšlenky“. 

 

3.6 Strategický marketing 

KOTLER (2007) strategický marketing popisuje jako porovnání silný stránek 

firmy se skupinami zákazníků, kterým můţe slouţit. Dále také zmiňuje tři nezávislé 

části marketingové strategie: „segmentace trhů na skupiny, které lze obsloužit, způsoby 

rozvoje výhodných vztahů s těmito zákazníky a strategie vůči konkurenci“. S pojmem 

strategický marketing se spojuje i cílený marketing, který obsahuje tři kroky vedoucí 

k výběru cílové skupiny pro určitý produkt. Těmito kroky jsou segmentace, targeting a 

positioning. 

 

3.6.1 Zákazník 

Jak zdůrazňuje KOZEL (2006), „hlavní pozornost poutají zákazníci, kterým při 

marketingovém uvažování chtějí firmy plnit jejich přání a potřeby za podmínky 

současného plnění svých cílů (zisk, image, tržní podíl atd.)“. Zákazníka můţeme 

definovat jako někoho, kdo pořizuje produkty. Pro společnost je klíčovým bodem 

zvolení cílové skupiny zákazníků, na které se bude zaměřovat. Správnost či nesprávnost 

této volby často rozhoduje o úspěchu firmy. 

 

3.6.2 Segmentace trhu 

Potencionálních zákazníků je na trhu příliš mnoho a jedna společnost těţko 

můţe uspokojit potřeby celého trhu. Firmy proto provádějí proces zvaný segmentace 

trhu za účelem rozdělení trhu do segmentů zákazníků podle společných faktorů. To jim 

poté umoţňuje zvolit segment, na který zaměřit svoji činnost, takzvaný target 

marketing. Segmentaci popisuje ČÁSLAVOVÁ (2009) jako „hledání vztahu mezi 

potřebami spotřebitelů a marketingovými aktivitami prodejce“. Skupiny zákazníků, 
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které se vyznačují podobnými potřebami a reakcemi na marketing aktivity prodejce jsou 

označovány jako segment. 

Existuje mnoho různých faktorů jakými rozdělit trh na segmenty. Mezi základní 

patří podle KOTLER (2010) znaky demografické, geografické, psychografické a 

behaviorální. 

 

Geografické znaky 

Umoţňují rozdělit zákazníky do geografických útvarů, jakými jsou například 

kontinenty, oblasti, státy, kraje, regiony, města, městské části či dokonce ulice. 

Demografické znaky 

Jsou základem pro segmentaci trhy, jelikoţ pouţívají lehce dostupné údaje jako 

pohlaví, věk, rodinný stav, národnost, vzdělání, zaměstnání, měsíční příjem či 

náboţenství. 

Psychografické znaky 

Patří mezi hůře měřitelné, protoţe rozdělují zákazníky podle osobnostních rysů, 

ţivotního stylu a hodnot. 

Behaviorální znaky 

Tyto přinášejí pro firmy nejvíce informací o svých současných i potencionálních 

zákaznících, jelikoţ při behaviorální segmentaci jsou „zákazníci rozdělováni podle 

svých současných znalostí produkt, postoje k němu, jeho používání či reakce na 

produkt“ (KELLER, 2007). Faktory jsou například příčiny nákupu či vyuţívání, stupeň 

připravenosti ke koupi, frekvence nákupu či vyuţívání, preference vlastností, stupeň 

věrnosti ke značce a další. 

 

3.6.3 Targeting 

 Trţní targeting je po segmentaci druhým krokem cíleného marketingu. 

KOTLER (2007) „zahrnuje do targetingu vyhodnocení atraktivity jednotlivých tržních 

segmentů a výběr těch, kam chce společnost vstoupit“. Firma se musí rozhodnout, jakou 

strategii na trhu zvolí. Moţností je nediferencovaný targeting, který cílí na všechny 
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zákazníky stejně uspořádaným marketingovým mixem. Pouţívá se pro otevření odvětví 

a firemní nabídky většímu počtu nových zákazníků. Druhou strategií je diferencovaný 

targeting, který se zaměřuje na více trţních segmentů, přičemţ na kaţdý z nich vyuţívá 

rozdílně koncipovaný marketingový mix. A závěrečnou metodou je koncentrovaná 

strategie targetingu, při které společnost vyber pouze jeden segment, který plně 

obsluhuje. 

 

3.6.4 Positioning 

Třetím krokem cíleného marketingu je positioning, který KUMAR (2008) 

popisuje jako „přípravu jedinečné prodejní pozice pro cílový segment. Pozice by měla 

být jak jedinečná, tak odlišující se od ostatních konkurentů, tak prodejní, čili působící 

na cílové zákazníky“. Positioning zahrnuje vybudování produktu tak, aby byl 

konkurenceschopný a podpořený podrobným marketingovým mixem. KELLER (2007) 

vidí hlavní cíl positioningu, aby vytvořil takovou zákaznicky zaměřenou nabídku 

hodnoty a zároveň image společnosti, aby zaujaly významné místo v mysli zákazníka 

z trţního segmentu. 

 

3.6.5 Řízení vztahů se zákazníkem (Customer relationship 

management) 

Základním cílem všech firem je vytvořit ziskový vztah se svým zákazníkem. 

Prostředkem, kterým toto umoţňuje je Customer relationship management (dále jiţ 

CRM). KOTLER (2007) poznamenává, ţe ještě před pár lety představoval CRM pouze 

databázi, která shromaţďovala informace o zákaznících. CRM tedy znamenalo 

softwarové či hardwarové vybavení. Nyní je CRM popisováno jako proces budující 

vztah se zákazníkem, který vede k udrţení klientely a navazování dlouhodobých 

ziskových vztahů. To vše je podpořeno jistou databázovou technologií, která spravuje 

informace z kontaktních bodů se zákazníkem. Do kontaktních bodů KOTLER (2007) 

zahrnuje „nákupy zákazníka, kontakty ze strany prodejců, servis a záruční telefonáty, 

návštěvy internetových stránek, průzkumy spokojenosti, uvěrová a platební jednání či 

studie výzkumu trhu“. CRM tedy poskytuje komplexní náhled na vztah se zákazníkem. 
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Společnosti mohou svým zákazníkům lépe rozumět, vytvářet pro ně lepší úroveň sluţeb 

a vytvářet tak hlubší vztahy. 

 

CRM proces podle REICHHELD (2002) můţe mimo jiné pomoci: 

- v analýze příjmů a nákladů na zákazníka a k identifikaci současných a 

budoucích hodnotných zákazníků, 

- ve větším úsilí přímého marketingu, 

- v zachycení důleţitých dat o chování produktů, 

- ve vytvoření nových distribučních kanálů, 

- ve vývoji nových modelů tvorby cen, 

- ve vytváření komunity, 

- ke sledování úrovně ztrát a udrţování zákazníků, 

- ke sledování úrovně spokojenosti zákazníků se sluţbami. 

 

CRM ovšem přináší i jisté nevýhody a rizika. Nevýhodou dozajista je vysoká 

finanční náročnost, nutné změny v organizaci společnosti a potřeba vyškolení 

zaměstnanců. Pro spoustu zaměstnanců není řízení vztahů se zákazníky přirozenou 

záleţitostí a spíš jsou zvyklí zaměřovat svoji pozornost na generování nových transakcí 

neţ budování dlouhodobých ziskových vztahů. Dalším problémem a negativem CRM 

procesu je, ţe vyţaduje sběr dat o zákaznících, kterým se nemusí zamlouvat, ţe o nich 

společnost nashromáţdili osobní informace. Postoj zákazníků také můţe být odmítavý 

vůči jistému vztahu se společností, který CRM vyţaduje. KELLER (2007) vidí 

nevýhodu CRM v nepravdivosti tvrzení, ţe obsluha věrných zákazníků je méně 

nákladná. Věrní zákazníci nemusí být vţdy nejlepšími vyslanci značky. Celkově ovšem 

přínos CRM převyšuje náklady a rizika, která přináší. 

 

3.7 Motivace zákazníka v oblasti sportu 

Celý proces motivace zákazníka vysvětluje, proč se lidé chovají v pozici 

zákazníka, tak jak se chovají. Lidé jsou motivováni vyuţívat sluţby v oblasti sportu, 

protoţe spotřeba s sebou přináší jistou atraktivitu. FUNK (2008) vidí motivaci 

zákazníka ve sportu jako prostředek, který odráţí touhu zákazníka uspokojit vnitřní 
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potřebu nebo touhu obdrţet jistý přínos díky akvizici. „Motivační proces obsahuje pět 

základních částí: potřebu, napětí, úsilí, přání a cíl.“ (FUNK, 2008) 

 

Rozpoznání potřeby – potřebou rozumíme pocit nedostatku, který je spojen se snahou 

tento nedostatek odstranit (TROMMSDORFF, 2009). Rozpoznáním potřeby začíná celý 

motivační proces, jedinec si uvědomí, ţe má vnitřní pocit potřeby. FUNK (2008) 

vysvětluje vznik potřeby jako nesoulad mezi aktuálním stavem jedince a jistým 

ideálním stavem. Existuje rozdělení potřeb do hierarchie, kterou vytvořil Abraham 

Maslow. Za jeho teorií stojí tvrzení, ţe pouze neuspokojené potřeby jsou zdrojem 

motivace. Maslow rozdělil lidské potřeby do pěti kategorií: základní, pocit bezpečí, 

náleţení, ego potřeby a sebeaktualizace, kategorie jsou hierarchicky seřazeny podle 

primitivity chování, které vyvolávají, jak vysvětluje MONTANA (2008). Uspokojení 

potřeby z vyšší kategorie je moţné, pokud jsou potřeby z předchozí úrovně uspokojeny 

nebo jak poupravuje MONTANA (2008) alespoň částečně uspokojeny, tak aby 

nevyvolávali v jedinci napětí. PLAMÍNEK (2010) poznamenává, ţe lidé často jednají 

v kontrastu s Maslowovou teorií. Pro příklad můţeme uvézt drastické diety či naopak 

přejídání, kouření, konzumaci alkoholu, drog a zanedbávání pohybu. PLAMÍNEK 

(2010) dále rozvádí teorie o existenci takzvaného nultého patra pyramidy hierarchie 

potřeb. Toto patro je věnováno potřebě proţívat příjemné pocity a unikat nepříjemným 

pocitům. PLAMÍNEK (2010) to vysvětluje takto: „O lidském chování rozhodují 

především pocity, které vznikají v souvislosti s jeho důsledky. Pokud jsou tyto pocity 

příjemné, chování lidé fixují, jsou-li nepříjemné, chování se vyhýbají.“ Mechanismus 

vysvětluje na příkladu hladu, základní fyziologické potřeby, pokud by nevznikal 

nepříjemný pocit hladu, přehlušitelný příjemným pocitem sycení, nic by lidi 

nemotivovalo k příjmu potravy. Nulté patro je tedy jakýmsi podkladem, který podporuje 

Maslowovy základní patra pyramidy. 

Napětí – nesoulad vytváří pocit napětí v jedinci. Tento nepříjemný stav přetrvává, 

dokud potřeba zůstává nenaplněna. 

Úsilí – stav napětí vyvolává v jedinci nabuzení tento stav zredukovat či naprosto 

eliminovat. Úsilí působí jako hnací motor celého procesu. 

Přání – úsilí vede člověka k cíli, který pomůţe redukovat pocit napětí. Potřeba můţe 

být uspokojena několika různými způsoby. Kaţdý jedinec zvolí rozdílnou cestu podle 
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svých zkušeností, sociálního a kulturního prostředí, osobnosti atd. (FUNK, 2008). Cesta 

k vytouţenému cíli (uspokojením potřeby) je ovlivňována také takzvanými Push a Pull 

faktory. WOODSIDE (2007) vysvětluje Push jako faktory, které jsou vnitřními silami a 

Pull jsou silami, které působí na jedince z vnějšího prostředí. Marketingový specialisté 

by se proto měli zaměřovat na vytváření Pull faktorů, jelikoţ jsou snadněji 

kontrolovatelné. To vysvětluje i na příkladu FUNK (2008). Vytvořit u lidí pocit hladu je 

sloţitější neţ jim poskytnout příleţitost a informaci, kde je moţnost se najíst. 

Cíl – vyznačuje poslední krok v motivačním procesu. Naplnění vytouţeného cíle, 

dosaţení uspokojení potřeby a redukce pocitu napětí. Dosaţení cíle probíhá díky 

aktivitě, kterou můţe být pořízení produktu či vyuţití sluţby. 

 

„Celý proces je pro marketingové specialisty z oblasti sportu důležitý jelikož 

zdůrazňuje potřebu komunikovat zákazníkům, že nabízený produkt či zážitek nabízí 

nejlepší cestu k dosažení jejich cílů“ (FUNK, 2008). 

 

5.7.1 Kategorizace motivů SPEED 

Motivy pro vyuţívání sluţeb v oblasti sportu a tělesné výchovy či navštěvování 

sportovních událostí jsou podle FUNK (2008) kategorizovány pod akronym SPEED. 

Vychází se z anglických názvů jednotlivých kategorií. 

 

Socializace (Socialisation) – vysvětlována jako touha po sociální interakci. Sportovní 

produkt ve formě sluţby nabízí ideální příleţitost pro vylepšování sociálních vztahů. 

Výkon (Performance) – touha po estetické a fyzické poţitku. FUNK (2008) vysvětluje, 

ţe sport nabízí příleţitost uţít si ladnost, zručnost a umělectví, které nabízí pohyb 

nejenom pro přihlíţejícího, ale pro zúčastněné. 

Vzrušení (Excitement) – touha po intelektuální stimulaci. Sport nabízí svým 

zákazníkům jistou nejistotu, která stimuluje činnost mozku. 

Úcta (Esteem) – jedince motivuje příleţitost dosáhnout jisté úrovně zdatnosti a 

schopnosti. Sport umoţňuje být neustále motivován k dosaţení dalších úrovní a tím si 

zvyšovat vlastní sebeúctu. 
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Odreagování (Diversion) – jedinec vyhledává sportovní záţitek pro příleţitost 

odreagování od svého rutinního pracovního ţivota, který kumuluje stress a zhoršuje 

jeho psychický stav. 

 

5.7.2 Rozhodovací proces 

Podle FUNK (2008) má rozhodovací proces zákazníka při pořízení či vyuţívání 

sportovní sluţby tři základní části:  

- Vstupy – síly a informace, které ovlivňují jedincovo rozhodnutí, zda sluţba 

pomůţe dosáhnout vytouţených cílů. Rozdělují se na dvě kategorie, první část 

jsou informace přijaté skrze marketingový mix sportovní organizace. A druhý 

zdroj jsou ovlivnění ze sociálního okolí jedince, jako jsou například rodina, 

přátelé, známí, kolegové či sousedé. Svojí roli hraje i příslušnost v určité 

sociální skupině, pohlaví, geografické oblast, kultura a hodnoty. 

- Vnitřní proces – vstupy jsou zpracovávané v mysli člověka. Jedinec si utváří 

svůj rozhodovací proces na základě vstupních informací, předchozích 

zkušeností, své osobnosti a dalších osobních specifik. Proces probíhá díky třem 

rozdílným úrovním postojů. Kognitivnímu, které zahrnuje racionální myšlení a 

přesvědčení, afektivnímu, zahrnujícímu pocity a emoce a konativnímu, tedy 

sklonům a reakcím. Celý vyhodnocovací proces pouţívá pět nástrojů: motivaci, 

vnímání, učení, paměť a osobnost. Jedinec pomocí těchto nástrojů získává nové 

vědomosti, které ovlivňují celý jeho vnitřní proces rozhodování. 

- Výstup – vytvoření závěrečného postoje vůči sportovní sluţbě, čili rozhodnutí o 

koupi či nevyuţití nabídky, ale i plán o následujících krocích po koupi.  
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4. METODOLOGIE 

 

 

Pro získání relevantních informací pro zkoumaný problém jsem zvolil metodu 

písemného dotazování a hloubkového rozhovoru. Respondenti písemného dotazování 

odpovídali na 20 otázek týkajících se zkoumaného problému a 7 identifikačních otázek. 

Vzorek respondentů dotazníku byl v kaţdém z klubů vybrán náhodným způsobem při 

jejich odchodu z fitness klubu. Celkově se dotazování zúčastnilo 1196 respondenů. 

Hloubkové interview probíhaly s obchodními manaţery jednotlivých klubů a měly 

předem stanovenou strukturu celého rozhovoru. Získané výsledky jsou mimo jiné 

představeny v podobě SWOT analýzy. 

 

4.1 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum je základním nástrojem marketing managementu 

společnosti na konkurenčním trhu. „Výzkum trhu je systematicky organizovaný sběr a 

vyhodnocování informací, jehož výstupem je uspořádaný soubor informací získaných na 

základě určité metodiky“ (MACHKOVÁ, 2009). Detailnější definici nabízí KOTLER 

(2007), který vidí marketingový výzkum jako „funkci, jež propojuje spotřebitele, 

zákazníky a veřejnost s firmou pomoci informací, které jsou používány pro identifikaci a 

definici marketingových příležitostí a problémů, vytváření, zlepšení a hodnocení 

marketingových aktivit, monitoring marketingového výkonu a lepší porozumění 

marketingovému procesu“. Marketingový výzkum trhu není doménou nadnárodních 

společností, je nástrojem, který je vyuţíván malými firmami i neziskovými 

organizacemi. Marketingový výzkum se člení na kvantitativní a kvalitativní metody. 

 

 

4.1.1 Kvantitativní výzkum 

Podle KOZEL (2006) se „kvantitativní výzkum zabývá získáváním údajů o 

četnosti výskytu něčeho, co již proběhlo nebo se děje právě nyní“. Cílem kvantitativního 

výzkumu je získání číselných údajů. Kvantitativní výzkum pracuje s velkými soubory 

respondentů, aby bylo dosaţeno statisticky spolehlivých výsledků. Metody výzkumu se 
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provádějí na reprezentativním vzorku cílové skupiny. Výsledky lze následně zobecnit 

pro celou cílovou skupinu. KOZEL (2006) vidí jako klasické kvantitativní analýzy 

zjišťování znalosti, penetrace, vybavenosti, komoditních omnibusů a spotřebního 

deníku. Kvantitativní výzkum pouţívá tyto metody a techniky: 

 

 osobní dotazování 

 telefonické dotazování 

 písemné dotazování 

 elektronické dotazování 

 

Metody se liší pouze způsobem zprostředkování kontaktu. Při osobním 

dotazování je výhodou přímý kontakt tazatele a respondenta, kdy tazatel můţe lépe 

vysvětlit zkoumaný problém, pouţívat názorné pomůcky a motivovat respondenta. Na 

tazatele jsou kladeny vysoké nároky, protoţe jeho chování vůči respondentovi můţe 

zkreslit výsledky výzkumu. Telefonické dotazování má hlavní výhodu v rychlosti, 

s kterou dochází ke kontaktu s velkým počtem respondentů. Ve společnosti je ovšem 

vytvořen jistý blok a předsudek vůči telefonickému dotazování, coţ znesnadňuje 

výzkum. Velice často je pouţívána metoda písemného dotazníku, která dává 

respondentovi čas na rozmyšlenou, ovšem návratnost dotazníku je velice nízká. 

Elektronické dotazování vyuţívá umístěných dotazníků na webových stránkách či v 

pop-up oknech (=nově se otevírající okna internetového prohlíţeče při vstupu na určitou 

stránku). Zpracování těchto dat je velice rychlé a nenákladné. 

 

4.1.1.1 Písemné dotazování 

Správnost sestavení dotazníku hraje důleţitou roli pro výsledky výzkumu. 

V případě této práce jsou cílovou skupinou respondenti pocházející z řad zákazníků 

jednotlivých fitness klubů. Vzorek zákazníků fitness center je zvolen náhodným 

způsobem. Dotazník obsahuje 20 otázek zaměřených k tématu výzkumu a 7 

identifikačních otázek. U dvou otázek musely být vytvořené speciální varianty pro 

kaţdý klub zvlášť, především z důvodu pouţívaní jiného názvosloví v klubu a 

rozdílnosti nabídky ze strany klubu. Písemný dotazník poslouţí ke sběru kvantitativním 

dat. 
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Prvním krokem pro vytvoření dotazníku je sepsání seznamu informací, které by 

dotazování mělo přinést. Následuje zvolení metody dotazování a způsob výběru 

respondentů. A posledním krokem při tvorbě dotazníku je vlastní sestavování otázek, 

kdy kaţdá by měla mít jasnou funkci v dotazníku. Existuje několik typů otázek, které se 

mohou v dotazníku pouţít: 

 

- Otevřené – respondent si volí odpověď sám a tazatel ji poté vyhodnocuje. 

Výhodou je šíře odpovědí, které mohou vystihnout zkoumaný problém. Na 

druhé straně zpracování těchto otázek je velice sloţité. 

- Uzavřené – výběr z předem vypsaných odpovědí. Výhodou je snadné zpracování 

a nevýhodou moţnost zkreslení názoru respondenta. 

- Alternativní – verze uzavřených otázek s moţnostmi ano-ne. 

- Polozavřené – mimo výběru z předepsaných odpovědí muţe respondent 

formulovat i svoji odpověď. 

- Identifikační – otázky zařazené, aby respondenti při zpracování mohli být 

zařazeni do skupin. Příkladem jsou otázky na věk, pohlaví, vzdělání a podobně. 

- Filtrační – slouţí k roztřídění respondentů do skupin, které následně odpovídají 

na jiné otázky. 

- Kontaktní – MACHKOVÁ (2009) vidí jejich přínos v navázání kontaktu 

s respondentem. Pomoci jeho vniknutí do tématu a vyzkoušení si snadnosti 

odpovědí. 

 

Konstrukce vzniklého dotazníku by měla být následující: 

- Úvodní představení výzkumu. 

- Relevantní otázky k předmětu výzkumu. 

- Filtrační otázky. 

- Identifikační otázky. 

 

 

4.1.2 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum pomáhá zjistit individuální subjektivní hodnocení 

respondenta na zkoumaný jev. Díky tomu bývá kvalitativní výzkum pouţíván jako 
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doplněk pro prohloubení výsledků kvantitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum 

vyuţívá tyto metody a techniky: 

 

 hloubkové interview 

 skupinové rozhovory 

 panel 

 pozorování 

 projekt 

 experiment 

 

Hloubkové interview vyuţívá sluţeb odborníka na zkoumanou tématiku, který 

sděluje svůj náhled na problém, kterým se zabývá výzkum. Skupinové rozhovory jsou 

vedeny moderátorem, který klade otázky a motivuje skupinu k odpovědím. Panelová 

šetření jsou zaloţena na výběrovém vzorku jednotky (domácnosti, prodejny, atd.), která 

opakovaně poskytuje určité informace (o nákupech, o provozu, atd.). Metody 

pozorování spočívají v záměrném sledování chování a reakcí. Tyto reakce jsou 

zaznamenávány a později vyhodnocovány. Projektové techniky se pouţívají v 

případech, kdy respondent není ochoten, či schopen, reagovat na přímé otázky. 

Respondentovi se předkládá mnohoznačný podnět, který má pouze okomentovat. Patří 

sem například test přiřazování barev, test doplňování vět, test dokončování příběhů, 

hraní rolí a další. Podstatou experimentu je sledování změn v kontrolovaných 

podmínkách závisle proměnné vyvolané nezávisle proměnnou. 

 

V případě této práce bude kvalitativní metodou forma hloubkového rozhovoru, 

interview s experty. Jehoţ cílem je získat informace od odborníků z oblasti fitness 

klubů. Rozhovory budou probíhat s obchodními manaţery jednotlivých fitness center. 

 

4.1.2.1 Hloubkové interview 

Neboli hloubkový rozhovor je rozhovor tazatele pouze s jedním respondentem. 

V konkrétních situacích můţe podle FORETA (2003) probíhat rozhovor dvěma 

způsoby, buďto jako standardizovaný nebo jako volný nestrukturovaný rozhovor. 
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U standardizovaného rozhovoru má tazatel dopředu připravenou strukturu 

rozhovoru a jasně poloţené otázky a jejich pořadí, které musí tazatel dodrţet. Velký 

důraz je kladen na formulaci otázek. Nestrukturovaný rozhovor bývá také dopředu 

připravován, ale je veden tak, aby se co nejvíce přiblíţil volnému rozhovoru. Takovýto 

rozhovor můţe být buďto neřízený, tedy s co nejmenším vstupováním a usměrňováním 

ze strany tazatele, nebo řízený, kdy se tazatel snaţí usměrnit respondenta a zabránit 

odbočování od tématu. KOTLER (2005) ovšem i přesto vidí problém v důvěryhodnosti 

odpovědí, jelikoţ velkou roli stále hraje lidský faktor. Lidé mohou zamlčet či 

pozměňovat své odpovědi a nemusejí sdělit informace, které tazatel potřebuje. 

 

 

4.2 SWOT analýza 

SWOT analýza patří k základním nástrojům marketingové analýzy. SWOT 

analýza je situační analýza, která shromaţďuje data z vnitřního a vnějšího prostředí 

společnosti. Cílem SWOT analýzy je podle JAKUBÍKOVÁ (2009) „identifikovat to, do 

jaké míry je současná strategie firmy a její specifická silná a slabá místa relevantní a 

schopná se vyrovnat se změnami, které nastávají v prostředí“. BLAŢKOVÁ (2007) 

jednoznačně vyznačuje dvě části, z nichţ se SWOT analýza skládá, je to interní a 

externí analýza. SWOT je akronym z anglických názvů jednotlivých částí analýzy: silné 

stránky (strenghts), slabé stránky (weeknesses), příleţitosti (opportunities), hrozby 

(threats). 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti Hrozby 

 

 

JAKUBÍKOVÁ (2009) doporučuje začínat externí analýzou. V úvahu připadají 

jak faktory z makroprostředí (politicko-právní, sociálně-kulturní, technologické, 

ekonomické) tak faktory z mikroprostředí (zákazníci, konkurence, veřejnost, odběratelé, 

dodavatelé). HORÁKOVÁ (2003) upozorňuje, ţe „hlavní obtížnost při identifikaci a 

hodnocení příležitostí a ohrožení je skutečnost, že je podnik nemůže (nebo pouze velmi 

Tab 1 – Matice SWOT analýzy 
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výjimečně může) svými aktivitami ovlivnit. Je ale schopen je vytipovat, zhodnotit a 

zaujmout stanovisko k maximálnímu využití, odvrácení, omezení, zeslabení anebo 

alespoň ke zmírnění jejich důsledků.“  

 

 Příležitosti – „možnosti, s jejichž realizací stoupají vyhlídky na růst či lepší 

využití disponibilních zdrojů a účinnější splnění cílů“ (BLAŢKOVÁ, 2007). 

Firma je musí nejdříve identifikovat, aby je mohla vyuţít jako cestu ke 

konkurenční výhodě. 

 Hrozby – situace, trendy, události či změny, které můţou působit jako 

překáţky dalšího rozvoje firmy. Hrozby se mohou změnit ve slabé stránky a 

tak je nutné je minimalizovat. 

 

Interní analýza je prováděna pomocí vnitropodnikových analýz a hodnotících 

systémů. JAKUBÍKOVÁ (2009) doporučuje pouţít jako výchozí základnu vyjádření 

aktuálního stavu marketingového mixu společnosti. Výsledkem interní analýzy jsou 

silné a slabé stránky firmy: 

 

 Silné stránky – skutečnosti, které přinášejí výhody nejen firmě, ale i 

zákazníkům. 

 Slabé stránky – faktory, jejichţ úroveň je nízká. Věci, které nedělá firma 

dobře nebo v nich zaostává za konkurencí. 

 

Výsledky SWOT analýzy dávají firmě „přehled o svých přednostech a 

slabinách, které, doplněné o předpoklady vzniku příležitostí a ohrožení, dále poměřuje 

se svými schopnostmi vyvíjet produkty, vyrábět produkty, financovat podnikatelské 

záměry a se schopnostmi managementu firmy“ (JAKUBÍKOVÁ, 2009). Na obrázku 1 

je vidět příklad vyuţití SWOT analýzy podle WEBER (2000). 
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4.3 Porterův model konkurenčního prostředí 

 KEŘKOVSKÝ a VYKYPĚL (2006) označují Porterův pětifaktorový model 

konkurenčního prostředí jako uţitečný nástroj pro analýzu okolního prostředí v odvětví. 

 

  

 KOZEL (2006) tento model nazývá Porterovou analýzou pěti konkurenčních sil 

a její přínos vidí ve sledování intenzity konkurence. „Mezi těmito pěti silami existují 

vazby. Pokus dojde ke změně jedné z pěti sil, může to mít vliv na ostatní“ KOZEL 

(2006). Jak z obrázku 2 vyplývá, konkurenční síly jsou: síla zákazníků, síla dodavatelů, 

hrozba substitutů, hrozba vstupu nových konkurentů a konkurenční rivalita firem 

v odvětví. 

Obr 2 – Porterův model či analýza konkurenčního prostředí 

Obr 1 – Vyuţití SWOT analýzy při tvoření firemní analýzy 



38 
 

5. ANALYTICKÁ ČÁST 

 

V následující kapitole jsou představeny výsledky zjištěné kvantitativním sběrem 

dat pomocí dotazníku, doplněné kvalitativními daty získanými hloubkovými rozhovory 

se Sales manaţery klubů. U jednotlivých klubů jsou uvedeny pouze nejdůleţitější a 

nejpřekvapivější zjištění. Kompletní přehled výsledků písemného dotazování lze nalézt 

v Příloze 3. 

 

5.1 Balance Club Brumlovka 

Klub se nachází v budově Brumlovka, která je součástí administrativního centra 

BB Centrum. Provoz klubu byl zahájen v roce 2007. Balance Club Brumlovka není 

součástí ţádného řetězce fitness klubů, ale i přesto si stihnul vybudovat slušnou reputaci 

a image. Zvláště díky luxusním prostorám a kvalitním sluţbám, které zákazníkům 

nabízí. 

 

5.1.1 Nabízené služby 

Klub ve dvou patrech nabízí rozsáhlou posilovnu a kardio zónu. Pro zákazníky 

se zájmem o studiové hodiny klub nabízí dva klimatizované sály a jeden speciální 

spinningový. Exkluzivním dojmem působí relaxační zóna, která obsahuje velmi širokou 

škálu různých sluţeb. Zákazník zde můţe vyuţít bazén, vířivou lázeň, finskou saunu, 

soft saunu, Tepidárium, Kneippovu lázeň, Ladies only relaxační část či japonskou saunu 

na sluneční terase. 

Oba sály pro skupinové lekce jsou vybaveny moderními pomůckami, které jsou 

vyuţívány na většině lekcí, které jsou zde vedeny. Do skupinových lekcí lze započítat i 

aqua aerobik, aqua dance či aqua bike, ty jsou ovšem provozovány v bazéně. 

Mezi doplňkové sluţby patří masáţe, solária, osobní tréninky či občerstvení na 

vitamínovém baru. 
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5.1.2 Možnosti využívání klubu 

Balance Club Brumlovka se striktně zaměřuje pouze na členství. Jiné moţnosti 

ve svém ceníku neuvádějí a je to odůvodněno exkluzivitou, která se tak dostává členům 

klubu. Členství ovšem mají trochu jinou podobu neţ v jiných klubech, kde jsou dány 

smlouvou na dobu určitou. V Balance Club Brumlovka jsou členství podloţena 

smlouvou na dobu neurčitou, která lze vypovědět vţdy na konci kaţdého čtvrtletí 

s dvouměsíční výpovědní lhůtou. 

Členství Zápisné Měsíční poplatek 

Stříbrná karta 2000 Kč 2090 Kč 

Zlatá karta 5000 Kč 3300 Kč 

Partnerská karta 2000 Kč 2200 Kč 

Diamantová karta 5000 Kč 5300 Kč 

 

Zlatá karta je tedy typ členství, které je základní a umoţňuje neomezené 

vyuţívání posilovny, kardio zóny, všech skupinových a spinningových hodin, relaxační 

zónu a sluneční terasu. Jako bonus člen obdrţí vstupní výkonnostní diagnostiku, 

individuální cvičební plán od osobního trenéra, úvodní hodinu v posilovně a zároveň i 

v takzvané aqua zóně, tedy v bazénu. Dalším benefitem je moţnost zaloţení Partnerské 

karty pro svého známého. Partnerská karta má stejné prvky a vlastnosti jako Zlatá karta. 

Stříbrná karta je omezená verze Zlaté karty, klub je tedy umoţněn pouze do 16:00. 

Poslední speciální variantou je Diamantová karta, která obsahuje vše co Zlatá karta a 

přidává 3 hodiny parkování při kaţdé návštěvě, 2x měsíčně vstup pro hosta zdarma, 10 

minut solária kaţdý týden, 30 minut masáţe kaţdý měsíc, zapůjčení ţupanu a sluţby 

dětského koutku zdarma. 

 

5.1.3 Cílová skupina 

Pro klub je důleţitá celková image, a tak se příliš neprojevuje v reklamě. 

Důvodem je podle sales a marketing managera neochota klubu stát se masovou 

záleţitostí připomínající „továrnu na svaly“. Cílem je tedy především budovat a 

udrţovat pozitivní image klubu pomocí podlinkové komunikace. 

Tab 2 – Ceník Balance Club Brumlovka platný k 1.4.2011 
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Hlavní cílovou skupinou jsou díky pozici klubu zaměstnanci z okolních 

business center. Ty jsou oslovováni pomocí interních informačních systémů 

jednotlivých firem, které nabízejí přítomnost klubu jako jeden ze zaměstnaneckých 

benefitů. 

Klub je díky své pověsti a jménu často navštěvován vrcholovými sportovci. 

Toho se snaţí Balance Club Brumlovka vyuţít pomocí navazování partnerských vztahů 

se společnostmi ve sportovním průmyslu, za zmínku stojí zejména společnost Puma či 

fotbalový tým AC Sparta Praha. 

 

5.1.4 Konkurence 

Image Balance Club Brumlovka ho řadí mezi lifestylové fitness kluby, které 

kromě viditelných hmotných výhod s sebou zákazníkovi přinášejí i jistou prestiţ. Proto 

jako hlavní konkurenci klub chápe Holmes Place Premium Anděl či všechny tři kluby 

ze sítě World Class. Pozorně vedení klubu sleduje i vývoj klubu Volcano Complex a 

zároveň i plány na otevření hned několika nových klubů pod značkou Pure Health & 

Fitness. 

 

5.1.5 Analýza klientely 

Písemného dotazování se zúčastnilo 207 zákazníků klubu, kdy 51,2% bylo ţen a 

zbytek muţů. 

Klub je striktně zaměřen na členství a tak není překvapení, ţe pouhých 1,4% 

zákazníků nemá členství a vyuţívá pouze doplňkových sluţeb (dětský koutek či 

kosmetika). 

 

12,1%
6,3%

12,1%

17,4%

52,2%

méně než 3 měsíce

3-6 měsíců

6 měsíců až 1 rok

1-2 roky

více než 2 roky

Graf 1 – Jak dlouho jste jiţ zákazníkem Balance Club Brumlovka? 
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Z grafu 1 vyplývá, ţe zákazníci zůstávají klubu věrni dlouhodobě a jako hlavní 

důvody pro zvolení Balance Club Brumlovka udávají touhu zlepšit fyzickou kondici 

(35,7%), prestiţní jméno klubu (25,6%) a luxusní vybavení klubu (24,6%). Zákazníci 

dokazují svůj zájem o sport a fyzickou aktivitu, kdy 44,9% vyuţívá klub 2-4krát týdně a 

27,5% dokonce více neţ 4krát. K tomu všemu 81,6% členů se zúčastňuje pravidelně i 

jiných sportovních a fyzických aktivit, především kolektivních sportů rekreačně 

(51,5%) a individuálních sportů závodně (31,4%). Coţ dokazuje klubové cílení na 

sportovce. 

Zákazníci vyuţívají klubu nejčastěji po práci či škole (43%) a tím pádem je 

nejvyuţívanější denní dobou odpoledne (30% zákazníků) a večer (29%). Do klubu 

cestuje 35,3% zákazníků mezi 30 minutami a 1 hodinou. Balance Club Brumlovka 

navštěvují klienti vţdy sami (34,8%) a pouhých 10,6% vţdy s někým. To je 

překvapující především k výsledkům výzkumu, který byl proveden ke konci roku 2010 

samotným klubem. Ze všech respondentů tehdejšího výzkumu by jich 98% doporučilo 

členství v klubu svým známým. Jak se ukázalo v mém výzkumu 82,6% opravdu do 

klubu někoho přivedlo na zkoušku, ovšem pouhých 22,2 % z nich se stalo členy klubu a 

jsou jimi stále. 

Členi vidí nabídku klubu jako dostačující a tak pouhé 1% z nich vyuţívá 

současně s Balance Club Brumlovka také jiný klub. Celých 35,3% zákazníků byli dříve 

členy či pravidelnými zákazníky jiných fitness klubů, ale upřednostnili Balance Club 

Brumlovka především kvůli kvalitě sluţeb a luxusnímu vybavení klubu (59,7%). Jiţ 

zmíněný výzkum provedený samotným klubem došel k závěru, ţe 85% respondentů 

ohodnotilo klub jako výborný či velmi dobrý. To jenom podtrhává, ţe 82,1% zákazníků 

neplánuje do budoucna návštěvu jiného fitness klubu. 

Zákazníci Balance Club Brumlovka zdůraznili své zaměření na kvalitu sluţeb a 

vybavení klubu, kdyţ při hodnocení jednotlivých prvků ovlivňujících jejich rozhodnutí, 

zda začít vyuţívat sluţby klubu či ne, dali kvalitě sluţeb a vybavení průměrnou sluţbu 

4,06. Jako druhý nejdůleţitější prvek byla ohodnocena prestiţ klubu s 3,28. 
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5.2 BBC Vinohradská 

Celým jménem Solárium Fitness Beck Box Club Praha, zkráceně známý jako 

BBC, je řetězec osmi poboček, které nabízejí fitness a wellness sluţby. Všechny kluby 

se odlišují nabídkou. Fitness klub na Vinohradské ulici je nejznámější z celého řetězce. 

Svojí rozlohou 4500 m² se jedná o největší fitness v České republice. Specialitou klubu 

je jeho provoz 24 hodin denně. 

 

5.2.1 Nabízené služby 

Klub BBC Vinohradská nabízí širokou škálu sluţeb, co ovšem na první pohled 

překvapí je absence relaxační zóny se saunou, párou, vířivkou či bazénem. Jedinou 

relaxační sluţbou v tomto klubu je Floating, který je soukromý mini-bazének simulující 

Mrtvé moře. Klub poskytuje svým zákazníkům velkou posilovnu a kardio zónu, 

studiové lekce ve dvou sálech a hodiny cyclingu na stacionárních kolech. Specialitou 

klubu je running a walking program, tedy instruktorem vedené lekce právě v chůzi a 

běhu. Jedním ze základních prvků klubu a jeho chloubou jsou tréninky boxu, které jsou 

vedeny známými profesionály ze světa boxu. Tréninky jsou vedeny například Rosťou 

Osičkou či Lukášem Konečným. 
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Graf 2 – Hodnocení rozhodujících faktorů pro výběr fitness klubu 
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Mezi doplňkové sluţby patří hlavně solárium, tedy jedna z předností všech BBC 

klubů. Klub samozřejmě nabízí i občerstvení a to dokonce ve dvou barech, kde si kromě 

tradiční osvěţujících nápojů a různých doplňků stravy lze zakoupit i alkoholické drinky. 

 

5.2.2 Možnosti využívání klubu 

BBC Vinohradská nenabízí příliš flexibilní seznam moţnosti vyuţití klubu. Klub 

nabízí pouze členství, jak je vidět na tabulce 3. 

Členství 
Délka trvání 

Registrační poplatek 
1 rok 2 roky 3 roky 

Celodenní 799,- /měs. 699,-/měs. 599,- /měs. 899 Kč 

Mimo špičku 699,-/měs. 599,-/měs. 490,-/měs. 899 Kč 

VIP 1199,-/měs. 999,-/měs. 899,-/měs. 899 Kč 

 

Důvod pro umoţnění vyuţívat klub pouze pomocí členství je především velikost 

klubu a jeho nonstop provoz. Celodenní členství patří k základní variantě, která dává 

naprostou volnost a svobodu jeho majiteli navštívit klub kolikrát denně a na jak dlouho 

se mu zachce. Mimo špičkové členství omezuje tuto svobodu, jeho majitel nemá 

povolen vstup do klubu mezi 16-22 hodinou. 

Členství VIP umoţňuje neomezený vstup do všech osmi klubů BBC po celé 

Praze, čímţ majitel dostává příleţitost vyuţívat širokou variantu sluţeb, které řetězec 

BBC nabízí a nebýt tak omezen pouze nabídkou klubu BBC Vinohradská. 

 

5.2.3 Cílová skupina 

Klub BBC Vinohradská není zodpovědný za marketing svého klubu. Marketing 

probíhá na úrovni celého řetězce BBC. Čili i targeting cílové skupiny není přímo 

v rukách představitelů BBC Vinohradská. 

BBC jako celek je známý řetězec a tak jeho cílem je spíše udrţovat existující 

povědomí o značce. Hlavní cílovou skupinou jsou fyzicky aktivní občané. Nejenom 

Tab 3 – Ceník BBC Vinohradská platný k 1.4.2011 
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celý řetězec, ale i klub je svým zaměřením typickým fitness klubem, který má jako 

hlavní cíl poskytování fitness a sportovních sluţeb. Coţ je například naprosto odlišné od 

lifestyle klubu, jakým je například Holmes Place Premium Anděl. Tato cílová skupina 

je oslovována velkými billboardy či polepenými tramvajemi, za příklad stojí vyuţití 

jako propagační tváře zpěvačku Helenu Vondráčkovou. Speciální akce, slevy a podobné 

záleţitosti jsou potencionálním zákazníkům představovány pomocí menších plakátů 

v dopravních prostředcích a na internetu. 

Druhou a poslední výraznou cílovou skupinou jsou profesionální sportovci, 

především boxeři. Právě díky provozování hodin boxu, které jsou vedeny celebritami 

v této oblasti, je klub BBC navštěvován sportovci. Samotné oslovování probíhá 

především díky právě Rosťovi Osičkovi a Lukáši Konečnému a pomocí sponzorování 

sportovních událostí. 

 

5.2.4 Konkurence 

Díky existenci moţnosti VIP členství, chytrému rozmístění ostatních klubů a 

diferenciace sluţeb v těchto klubech nejsou jednotlivé pobočky z řetězce BBC 

povaţovány jako konkurence pro BBC Vinohradská.  

Jako hlavní konkurenty vidí BBC Vinohradská především oba Energy kluby 

Holmes Place, tedy na Smíchově a na Černém Mostě. Ty svojí nabídkou a cenovou 

hladinou oslovují stejnou cílovou skupinu jako BBC Vinohradská. Dle slov sales 

managera klubu, nelze povaţovat lifestylové kluby jako Holmes Place Premium Anděl 

a Karlín, Balance Club Brumlovka, kluby ze sítě World Class, Volcano Complex a další 

za přímou konkurenci. Tyto kluby se zčásti zaměřují na rozdílné cílové skupiny. Proto 

jako konkurenti jsou povaţovány menší fitness centra typu HIT Fitness Flora a 

podobné. 

 

5.2.5 Analýza klientely 

Výzkumu se zúčastnilo 199 zákazníků klubu BBC Vinohradská. Jednalo se o 

52,8% muţů a 47,2% ţen. 
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Jiţ podle nabízených moţností vyuţívání sluţeb klubu je jasné, ţe 88,4% 

procent zákazníků má jedno z nabízených členství. Co je ovšem více zajímavé, ţe 

25,2% ze všech respondentů má členství VIP, které jim dovoluje vyuţívat všechny 

pobočky BBC. Tito drţitelé VIP členství, tak patří do skupiny zákazníků (31,7%), kteří 

souběţně s BBC Vinohradská pravidelně navštěvují i jiné fitness kluby. Členství v BBC 

Vinohradská jsou konstruována, aby zákazník klub vyuţíval dlouhodobě, coţ se 

projevuje a 26,6% je jiţ v klubu déle neţ 2 roky a 32,2% mezi 1-2 roky. Zákazníci 

dokazují svojí aktivní povahu a v součtu 62,3% začalo vyuţívat klub buďto z důvodu 

zlepšení postavy či zdravotního stavu nebo z důvodu záliby ve cvičení. Celkově také 

46,2% vyuţívá klub 2-4krát týdně a 82,4% se také věnuje jiným pohybovým aktivitám. 

Například doplňkovým fyzickým aktivitám jako jogging (84,4%) či kolektivním 

sportům rekreačně (68,3%). 

Zákazníci do klubu nejčastěji chodí odpoledne (37,7%), ale alespoň za 

vyzdviţení stojí 10,6% zákazníků, kteří klub vyuţívají přes noc. Cesta do klubu přitom 

v průměru zabere 15-30 minut pro 49,7% zákazníků. 

Překvapivě nejčastěji členi vyuţívají klub sami (30,7%), coţ podtrhává i 64,3% 

z nich, kteří nikoho do klubu nepřivedli. Zdůvodňují to hlavně tím, ţe neznají nikoho, 

kdo by mohl mít zájem (21,1%) anebo ještě nejsou rozhodnuti, zda někoho vůbec chtějí 

přivézt (36,7%). Z 87,4% zákazníků, kteří před BBC Vinohradská navštívili či byli 

členy v jiných fitness centrech, jich 40,8% udává jako hlavní důvod zvolení BBC 

Vinohradská výhodnější cenovou nabídku. 

 

 

13,6%

86,4%

ano

ne 

Graf 3 – Plánujete do budoucnosti návštěvu jiného fitness klubu? 
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Graf 3 dokazuje spokojenost současných zákazníků v BBC Vinohradská. Ti si 

překvapivě při rozhodování o fitness klubu nejvíce váţí blízkosti klubu k místům, ve 

kterých se během dne pohybují (průměrná známka 4,06) či kvality sluţeb a vybavení 

klubu (3,92). 

 

 

 

5.3 Holmes Place Premium Anděl 

 

Společnost Holmes Place Czech Republic s. r. o. vznikla 22.9.2003. První klub byl 

otevřen v roce 2005 v Obchodním centru Nový Smíchov na praţském Andělu, jejím 

právě zkoumaný Holmes Place Premium Anděl. Zájem o exkluzivní sluţby a značku 

Holmes Place byl veliký a tak v roce 2007 byly přidány dva kluby, dříve patřící pod 

značku Factory Pro, na Smíchovském nádraţí a na Černém Mostě. Kluby mění svůj 

název na Holmes Place Energy. Expanze pokračuje i v roce 2008, kdy byl otevřen 

zbrusu nový klub v praţském Karlíně – Holmes Place Premium Karlín. V České 

republice je tedy moţné nalézt v současné době čtyři kluby Holmes Place. Všechny jsou 

situované v Praze a jsou rozdělené do dvou kategorií. Jak jiţ bylo řečeno dva kluby byly 

vybudovány speciálně pro Holmes Place a dva kluby byly odkoupeny od Factory Pro. 

Právě moţná proto, nesou kluby odkoupené přívlastek Energy Club a ty postavené 

speciálně pro Holmes Place jsou nazývány Premium Club. Rozdíl je v moţnostech 
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Graf 4 – Hodnocení důvodů pro výběr fitness klubu 
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vyuţívání poskytovaných sluţeb. Oba Energy kluby na Smíchovském nádraţí a na 

Černém Mostě mimo, pro Holmes Place jiţ tradičních, různých moţností členství nabízí 

i takzvané předplacené karty a relativně levné jednorázové vstupy. 

Tyto způsoby vyuţívání sluţeb klubu jsou ovšem v rozporu s filozofií Holmes 

Place, která má velký vliv na fungování všech čtyř klubů. Kluby spadající pod název 

Holmes Place po celé Evropě se snaţí dodrţovat stejnou filozofii. I přes označení health 

club, nemohou být povaţovány za obyčejné fitness a wellness kluby. Prostředí klubů je 

luxusně vybaveno a zaměstnanci jsou speciálně školeni, aby prezentovali Holmes Place 

jako klub měnící ţivotní styl. Motto celého řetězce je „one life. live it well.“. Holmes 

Place se snaţí vytvořit mezi svými členy komunitu, která sdílí stejné hodnoty a jejímţ 

cílem je zdravý ţivotní styl na principu live it well, který má tři elementy: move well, 

eat well a feel well. Na tom je také postavena celá činnost klubů. Nabízejí sluţby, které 

působí na tyto tři oblasti lidského ţivota, tedy fitness sluţby, wellness sluţby a výţivové 

poradenství. Vedení Holmes Place rádo tvrdí, ţe neprodávají členství či vstupy, ale 

nabízejí příleţitost změnit svůj ţivot od základu. 

Premium klub na Andělu jiţ od začátku byl vlajkovou lodí Holmes Place, která 

udávala tón celého řetězce a klub je stále dáván jako příklad ostatním třem Holmes 

Place klubům. 

 

5.3.1 Nabízené služby 

V souladu s filozofií celého Holmes Place nabízí Premium klub ucelené sluţby 

v oblasti fitness a wellness. Nabídka pro členy je následující: 

 Posilovna 

 Kardio zóna 

 Studiové lekce ve dvou sálech 

 Wellness s vířivkou, saunou a párou 

Studiové lekce obsahují jak cvičení typu Pilates, Jóga, Power jóga Vinyása jóga, 

Ashtanga jóga, zumba, ADK, Body Pump, TRX, Gravity, Problem zones, Funkční 

trénink, Body shape, Kickbox, Step class, Bosu dynamic či speciální patnácti-minutové 

cvičení nazvané Břišní pekáč. Holmes Place neopomíná ani spinningové lekce, které 
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nabízí ve formě X-bike. Specialitou jsou osobními trenéry vedené ranní výběhy do 

Prahy nazvané Nike Prague run. Všichni lektoři prochází speciálním Holmes Place 

školením, tak aby kvalita lekcí dosahovala nejvyšší úrovně. 

Doplňkové sluţby, které mohou členové klubu vyuţívat, jsou osobní tréninky, 

výţivové poradenství, občerstvení na baru či masáţe a kosmetická ošetření v Spa & 

Beauty. 

 

5.3.2 Možnosti využívání klubu 

Holmes Place Premium Anděl je aţ na určité výjimky výhradně členský klub. 

Moţnosti vyuţívání sluţeb klubu a jejich cena je uvedena v Tab 1.  

Dlouhodobá členství Registrační poplatek Měsíční poplatek 

Dvouleté 2500 Kč 1880 Kč 

Roční 4000 Kč 2450 Kč 

Off-peak roční 4000 Kč 1650 Kč 

Off-peak dvouleté 2500 Kč 1490 Kč 

Family 4000 Kč 2150 Kč 

Krátkodobá členství Registrační poplatek Cena 

Půlroční 4000 Kč 14500 Kč 

   

24 vstupů 2500 Kč 9700 Kč 

Tab 4 – Ceník moţností vyuţívání sluţeb v Holmes Place Premium Anděl platný 

k 1.4.2011 

 

U všech moţností vyuţívání je tedy na začátku nutno zaplatit registrační 

poplatek, kterým se člen zapisuje do klubu Holmes Place. Tento poplatek platí člen 

pouze jednou a při následné obnově členství po uplynutí doby, na kterou byla smlouva 

zjednána, se jiţ opět platit nemusí. Měsíční poplatky je moţno platit měsíčně či 

najednou se slevou 10%.  

Základní členství je členství roční, na druhou stranu dvouleté členství, nazývané 

Lifestyle membership, je nejvíce doporučované. Obě dvě mají své off-peak varianty. 

Podstatou off-peak členství je omezená doba, ve které můţe člen vyuţívat klub. Jedná 

se tedy o mimo špičkové členství a člen můţe do klubu přijít pouze v době mezi 9:00 - 

16:00. Rodinné členství spočívá v registraci dvou a více členů najednou a jedná se o 

členství roční. Holmes Place Premium Anděl nabízí i členství půlroční, které ovšem 
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musí být zaplaceno celé při podpisu členské smlouvy. Speciální variantou je 24 vstupů, 

tato moţnost popírá filozofii Holmes Place, jelikoţ se jedná pouze o balíček vstupů a 

není povaţováno jako členství a zákazníci vyuţívající sluţeb pomocí tohoto balíčku 

nejsou nazýváni členy, ale klienty. 

Všechny varianty umoţňují zákazníkům volný přístup do posilovny, kardio 

zóny, na skupinové lekce a do wellness zóny. Kaţdý nový člen obdrţí úvodní hodinu 

s osobním trenérem, který ho seznámí s prostory klubu a během tréninku i sestaví 

osobní tréninkový plán. 

 

5.3.3 Cílová skupina 

Marketing pro klub Holmes Place Premium Anděl řešen na dvou úrovních. První 

je obstarávána takzvaným centrálním marketingem, který se stará o marketing pro celý 

řetězec a značku Holmes Place. Druhou úrovní je marketing pouze pro klub Premium 

Anděl, který si klub řeší sám. Centrální marketing oslovuje cílovou skupinu, kterou mají 

všechny čtyři Holmes Place klubu společnou, fyzicky aktivní spoluobčané. Je to 

největší skupina potencionálních zákazníků a centrální marketing ji oslovuje přes 

plakáty v metru, promo akce ve městě, různé společenské akce a další. 

Kromě toho se klub díky své pozici v obchodním centru Nový Smíchov přímo 

na praţském Andělu zaměřuje na několik cílových skupin. Více neţ u ostatních Holmes 

Place klubů je pozornost upřena na cizince žijící v České republice. Všichni 

zaměstnanci od recepčních aţ po osobní trenéry jsou vybaveni pokročilou aţ plynulou 

angličtinou. Holmes Place Premium Anděl je cizincům představován jako ten jeden 

jediný fitness klub v České republice, který je nutno navštěvovat. Celá tato snaha 

přilákat co nejvíce, takzvaných Expats (zkrácenina z anglického expatriate = emigrant), 

se opírá o fakt, ţe Holmes Place Premium Anděl je fitness klub, který je součástí celého 

řetězce klubů po celé Evropě. Klub se snaţí tuto cílovou skupinu oslovit pomocí 

prezentace na výročních Expat expo výstavě či nabídkou speciálních corporate členství 

do firem zaměstnávajících cizince. 

Městská část Smíchov se jiţ několik let pyšní přezdívkou „business center“ díky 

přítomnosti sídel velkých nadnárodních a národních společností, právě v okolí 



50 
 

Anděla a celého Smíchova. Holmes Place Premium Anděl se tyto potenciální zákazníky 

snaţí oslovit, stejně jako expats, pomocí korporátních členství. Klub má pro tyto 

dohody a členství speciální pracovní pozici Corporate Sales managera, který má za úkol 

společnosti sídlící v okolí klubu vyhledat a zkontaktovat. Dohody umoţňují 

zaměstnancům společností při uzavírání smlouvy o členství obdrţet slevu jak na 

registrační poplatek, tak i na měsíční poplatky oproti předloţení dokladu o zaměstnání 

v příslušné firmě. Slevy na korporátní členství se liší podle velikosti společnosti, 

měsíční poplatky pro korporátní členy se pohybují od 1490,- aţ do 2100,- za roční 

členství. Po dohodnutí podmínek s firmou se jiţ o propagaci Holmes Place Premium 

Anděl a jeho sluţeb starají sami společnostmi, které tyto speciální dohody nabízejí 

svým zaměstnancům jako bendit pomocí různých interních newsletterů a nástěnek. 

Poslední výraznější cílovou skupinou jsou lidé, pohybující se v blízkosti 

Anděla během dne. Mohou zde bydlet, pracovat, studovat či jenom projíţdět. Klub má 

teorii, ţe tito lidé se často stavují v obchodním centru Nový Smíchov a tak se je klub 

snaţí oslovit zde. A to formou spoluprácí s několika obchody v obchodním centru. 

Příkladem mohou být poukázky na sluţby Holmes Place při zakoupení produktů 

v Designer Sports či oslovení nabídkou členy věrnostního programu obchodu Lacoste a 

další podobné. 

 

5.3.4 Konkurence 

Představitelé Holmes Place Premium Anděl rádi tvrdí, ţe jejich klub a celá 

filozofie nemá v Praze konkurenci. Jako důvody zdůrazňují silnou značku, luxusní 

vybavení klubu, kvalitu poskytovaných sluţeb a především filozofii, s jakou se starají o 

zákazníky. Holmes Place Premium Anděl není v jejich očích pouhé fitness centrum, je 

to součást ţivota pro všechny členy a v tom tkví ona jedinečnost. 

Realita je ovšem taková, ţe i klub jakým je Holmes Place Premium Anděl má 

své konkurenty. Největším z nich jsou trochu ironicky dva kluby z řetězce Holmes 

Place, a to sice Premium klub Karlín a Energy klub Smíchov. A mezi další se řadí 

World Class Wenceslas Square, Balance Club Brumlovka a Volcano Complex. 
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5.3.5 Analýza zákazníků 

Výzkumu se zúčastnilo 212 respondentů náhodně vybraných z řad zákazníků 

Holmes Place Premium Anděl. Vzorek byl v procentuálním poměru muţi-ţeny 60:40. 

Z celkového počtu bylo 70 procent Čechů a zbytek ostatních národností.  

Zaměření klubu na klasická dlouhodobá členství se ukazuje ve výsledku 

dotazníku, kdy celých 76,9% respondentů vyuţívá sluţby klubu jako člen s ročním, 

dvouletým či firemním členstvím. Zbytek má pouze balíček vstupu, krátkodobé členství 

či dokonce vyuţívá klub pouze na jednorázové vstupy nebo pouze pro jeho doplňkové 

sluţby (masáţe, kosmetika, atd.). Členi jsou věrnými zákazníky klubu, jelikoţ 75,9% 

navštěvují klub jiţ více neţ 1 rok a z nich 22,6% dokonce více neţ 2 roky. 

 

 

Největší část zákazníků navštěvuje klub 2-4x týdně, celých 32,5%. Na druhé 

straně 31,6% uznává, ţe klub navštěvují méně neţ 1x týdně. Zákazníci vyuţívají sluţeb 

převáţně v odpoledních (31,1%) a večerních (30,7%) hodinách, coţ je pro 36,8% po 

práci či škole. Ovšem za zmínku stojí i 19,8%, kteří do klubu převáţně zavítají před 
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Graf 5 – Z jakého důvodu jste začal/a vyuţívat sluţby klubu Holmes Place 

Premium Anděl? 
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školou či prací ihned po ránu. Přitom téměř polovina, 46,7% respondentů, cestuje do 

klubu více neţ 30 minut. 

Jak je vidět z Grafu 5, kde největší část začala vyuţívat klub z důvodu 

vypracování postavy a celkového zlepšení zdraví, zákazníci Holmes Place Premium 

Anděl jsou fyzicky aktivní a 61,8% klub vyuţívá jako doplňkovou aktivitu k jiným 

sportům a pohybovým aktivitám. Nejčastěji jimi jsou ostatní fyzické aktivity typu 

jogging (60,3%) a individuální sporty provozované rekreačně (51,9%). Jak se jiţ stalo 

trendem, členi rádi vyuţívají sluţby klubu v doprovodu druhé osoby (58,5%). Celých 

78.8% lidí jiţ do klubu přivedlo někoho ze svých známých a z těchto hostů se 44,3% 

stalo členy a stále jimi jsou. 

 

 

Členové Holmes Place Premium Anděl si jsou vědomi konkurenčních fitness 

center, jak je vidět na Grafu 6, téměř polovina z nich byla zákazníky jiného klubu. 

Dokonce 22,6% vyuţívá současně se sluţbami Holmes Place Premium i jiný klub. 

Jedná se o kluby Holmes Place Energy Smíchov, některý z BBC klubů, Family Fitness 

Šípková a menší fitness centra jako YMCA, Sportcentrum Evropská, Oasis City, Ladies 

Fitness a Wellness Barrandov. Současní členi Holmes Place Premium Anděl 

upřednostňují tento klub oproti ostatním klubům ze své minulosti především kvůli 

lepšímu vybavení a kvalitě sluţeb poskytovaných v Holmes Place Premium Anděl, 

jedná se o 57% dotazovaných. Zákazníci ovšem při odpovědi na otázku, zda do 

budoucnosti plánují navštívit jiný fitness klub, ukázali, ţe nebudou slepě pokračovat ve 

19,3%

25,5%49,5%

5,7%

ano, pouze se podívat

ano, na jednorázový vstup

ano, byl jsem dříve či v 
současné době jsem 
členem/pravidelným 
zákazníkem jiného klubu

ne (přeskočte otázku č.16)

Graf 6 – Byl/a jste někdy v jiném fitness klubu mimo Holmes Place Premium? 
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vyuţívání sluţeb svého současného klubu a budou zkoumat trh, zda se neobjeví 

nabídka, která by překonala Holmes Place Premium Anděl. Tuto tendenci potvrdilo 

47,6% respondentů. 

Na grafu 7 je vidět, ţe nejdůleţitějším prvkem pro zákazníky Holmes Place 

Premium Anděl při výběru fitness klubu je jeho blízkost k místům, kde se během dne 

pohybují a kvalita sluţeb a prostředí klubu. Na stupnici od 1 do 5, kdy 5 je nejvíce 

důleţité, získaly tyto prvky průměrnou známku 4,31, respektive 4,05. 

 

 

  

 

5.4 I´m Fit Wellness Fitness 

 

Klub se nachází v Nákupní galerii Fénix, přímo na metru Vysočanská. Galerie 

byla otevřena v roce 2008 a stejně tak i klub I’m Fit. Klub není součástí ţádného řetězce 

fitness center. Prostory klubu, které mají okolo 1300 m², byly vybudovány za pomoci 

zkušených architektů a tak se mohou pyšnit nápaditým vzhledem spojeným s luxusním 

vybavením. 

5.4.1 Nabízené služby 

Klub poskytuje jiţ tradiční škálu sluţeb, mezi které patří posilovna, kardio zóna, 

studiové lekce, spinningové lekce, relaxační zónu s bazénem, vířivkami, párou a se 

saunami. Mimo to mohou zákazníci vyuţívat širokou škálu různých druhů masáţí, ale i 

fyzioterapeutických ošetření. 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Kvalita služeb a prostředí klubu

Cena

Exkluzivní lokalita

Blízka lokalita k místům, ve kterých se …

Prestiž klubu

Osoba blízká či známí využívají klub 

Graf 7 – Důleţitost faktorů při výběru fitness klubu 
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Studiové lekce nabízejí jiţ tradiční nabídku, srovnatelnou s ostatními kluby. 

Výjimkou jsou ovšem Kranking lekce, které lze popsat jako spinning pro horní část těla. 

Další specialitou jsou Aqua aerobik a především Senior aqua. I’m Fit nabízí sluţby pro 

všechny věkové kategorie a tak v rozvrhu lze nalézt také Senior body a Dětský aerobik. 

Doplňkovými sluţbami jsou solárium, osobní tréninky s trenérem, lekce na 

PowerPlate, cvičení na Vacushape či občerstvení na baru. 

 

5.4.2 Možnosti využívání klubu 

Kromě jiţ standardních členství, jsou v nabídce i balíčky vstupů, studio pass, 

měsíční členství či takzvaný senior program. 

Název členství Zápisné člena klubu Měsíční členský poplatek 

Light 3900 Kč 1800 Kč 

Silver 4900 Kč 2100 Kč 

Gold 4900 Kč 2500 Kč 

All Inclusive 9900 Kč 11900 Kč 

Student 1000 Kč 1300 Kč 

Ostatní Zápisné člena klubu Cena 

Free 0 Kč 3500 Kč 

10+1 vstupů 0 Kč 3000 Kč 

 

Všechna členství jsou konstruována na 1 rok. Moţnosti Silver, Gold a All 

Inclusive se liší sluţbami, které umoţňují v rámci členství. Členství Light je pouze 

mimo-špičkovou variantou členství Silver. V obou je zahrnuta posilovna, kardio zóna, 

skupinové lekce, relaxační zóna, zapůjčení ručníků a prostěradel, vstupní trénink 

s trenérem, vypracování individuálního tréninkového plánu, vstupní diagnostiku sloţení 

těla a také druhou diagnostiku. Členství Gold k tomu všemu nabízí i 32 minut solária a 

30ti minutovou masáţ měsíčně v ceně členství. U všech jmenovaných moţností, kromě 

studentského členství, je moţné přivézt do klubu aţ 4 hosty ročně, jeden jednorázový 

vstup přitom stojí 500,- a tak se jedná o hodnotný dárek. Student členství je kromě toho 

ještě časově omezené a to do 17:00. Naprostou specialitou je All Inclusive členství, ve 

Tab 5 – Ceník I’m Fit Wellness Fitness platný k 1.4.2011 
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kterém kromě standardní nabídky sluţeb je i zahrnuto 240 minut masáţí měsíčně, 

moţnost přivézt 1 hosta kaţdý měsíc, veškeré solárium a lymfodrenáţe zdarma, vlastní 

skříňku, zapůjčování koupacího ţupanu a spotřebu na baru zadarmo. 

Ostatní moţnosti jiţ nejsou povaţovány za členství. Moţnost Free umoţňuje 

navštěvovat klub po dobu 1 měsíce v libovolném mnoţství. Na druhé straně balíček 

10+1 nabízí jedenáct vstupů do klubu. Jiţ zmiňovaný Senior program, stojí 990,- 

měsíčně a nepodepisuje se ţádná smlouva, pouze všeobecné podmínky a pravidla 

vyuţívání klubu. 

I’m Fit Wellness Fitness také mohou navštěvovat hosté z hotelu Clarion, které 

sídlí ihned vedle Nákupní galerie Fénix a do které vede z hotelu chodba. Pro hosty 

hotelu je klub k dispozici zdarma mezi 10:00 a 18:00. 

 

5.4.3 Cílová skupina 

Díky své lokalitě je hlavní cílová skupina charakterizována hlavně geograficky, 

jsou to tedy převáţně obyvatelé Prahy 9 a Prahy 8. Klub se snaţí tyto zákazníky 

oslovit pomocí rozesílání letáků do baráků v těchto oblastech. Stejného cíle dosahuje i 

sponzorování florbalového klubu AC Sparta Praha, který sídlí v hale Sparta Arena na 

Podvinném Mlýně ve Vysočanech. 

Speciální podskupinou hlavní cílové skupiny jsou lidé pravidelně nakupující či 

procházející Nákupní galerií Fénix. Ti jsou buďto rezidenti z okolí, či lidé pracující na 

Praze 9 či 8. Zde I’m Fit Wellness Fitness provádí rozdávání letáků pomocí promo 

hostesek, či pouze upozorňuje na svoji přítomnost díky několika roll-upům. 

Důleţitá cílová skupina jsou i hosté z hotelu Clarion. Hosté mají sice vstup do 

klubu zdarma, ale dohoda mezi hotelem a I’m Fit Wellness Fitness jasně specifikuje 

zpětné zaplacení všech návštěv hostů ze strany hotelu. Klub proto umisťuje letáky a 

informační cedule na recepci hotelu, kde následné propagování je prováděno uţ 

samotným hotelem. 

Díky jiţ zmiňovaným nabídkám speciálního způsobu vyuţívání sluţeb pro 

studenty a seniory se klub zaměřuje i na tyto dvě cílové skupiny. Ovšem marketingově 
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není propagace příliš zvládnuta a vyuţívání těchto moţností, tak výrazně zaostává za 

svým potencionálem. 

Poslední důleţitou skupinou jsou profesionální či poloprofesionální sportovci. 

Ty se klub snaţ oslovit pomocí sponzorování těchto sportovců a tím i rozšíření 

povědomí o značce I’m Fit Wellness Fitness a jejich podpoře sportovců. Za zmínku 

stojí florbalisté AC Sparta Praha či Tatran Střešovice, nebo dráhový cyklista Jiří 

Bouška. 

 

5.4.4 Konkurence 

I’m Fit Wellness Fitness jako relativně nový a neznámý klub bojuje na trhu 

s velikou konkurencí. Za hlavní je povaţován především Holmes Place Energy Černý 

Most či Holmes Place Premium Karlín, které jsou v relativní blízkosti a oslovují stejnou 

cílovou skupinu. Z těch méně známých se jedná především o Blue Orange, který se 

nachází v Letňanech.  

V listopadu 2010 přibyla ovšem I’m Fit Wellness Fitness velká konkurence 

v nově otevřené Galerii Harfa, ve které byl vybudován fitness klub Pure Health & 

Fitness Platinum. Ten díky svým zaváděcím cenám nejenţe odebral velkou část klientů 

I’m Fit Wellness Fitness, ale i klub v současné době zastiňuje na konkurenčním trhu. 

Představitelé I’m Fit Wellness Fitness zatím nedokázali najít správnou metodu, kterou 

by dokázali získat zpět své postavení. 

 

5.4.5 Analýza zákazníků 

Výzkumu se zúčastnilo 184 respondentů, z nichţ bylo 59,2% ţen a 40,8% muţů.  

Zaměření klubu na roční členství a široká nabídka různých variant tohoto 

členství se ukazuje v rozloţení zákazníků podle způsobu vyuţívání klubu, celých 52,7% 

mají roční členství. Velká část, 38,6%, je majiteli balíčku 10+1 a zbytek klub navštěvuje 

na jednorázové vstupy či pouze vyuţívá doplňkových sluţeb. 
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Hlavním důvodem pro započetí vyuţívání klubu je luxusní vybavení, tento 

důvod zmiňuje 31,5% respondentů. Další skupina zákazníků, 22,3%, na druhé straně 

vidí cvičení ve fitness jako zábavu, coţ vypovídá o charakteristice zákazníků I’m Fit 

Wellness Fitness. Zákazníci jsou velice aktivní, coţ dokazuje 47,8% z nich, kteří 

navštěvují klub 2-4krát týdně a pouhých 7,6% vyuţívá klub méně neţ 1krát týdně. Za 

další důkaz lze i povaţovat, ţe 75% zákazníků vyuţívá klub jako doplňkovou aktivitu 

k jiným fyzickým aktivitám a sportům. Nejčastěji k dalším fitness aktivitám jako 

jogging a podobné (41,3%) či rekreačnímu provozování individuálních a kolektivních 

sportů, 34,8% potaţmo 37,5%. 

Jak je jiţ zvykem, největší část (34,8%) navštěvuje klub po práci či po škole, 

ovšem za zmínku stojí i 19,6% zákazníků, kteří do klubu zavítají před prací či školou. 

Odpolední a večerní hodiny jsou tedy povaţovány za špičku, celkově 57,6% zákazníků 

vyuţívá klub v této době. V souladu se zaměřením klubu na cílové skupiny dopadlo 

zjištění, ţe 47,8% zákazníků cestuje do klubu méně neţ 15 minut. Velká část (37,5%) 

chodí do klubu vţdy v doprovodu jiného člena. Klubu toto doporučování nových členů 

od stávajících členů funguje, 75,5% zákazníků jiţ do klubu někoho přivedli a z těchto 

hostů se 64% stalo stálými členy klubu a stále jimi jsou. 

Ze stávajících členů bylo 33,2% v dřívější době členy či stálými zákazníky 

v jiných fitness centrech. Hlavní důvodem pro změnu na I’m Fit Wellness Fitness jsou 

nejčastěji doporučení od člena (43,8%) a lepší vybavení a kvalita sluţeb (38,4%). 

Zákazníci ovšem plánují nezahálet a 76,6% z nich plánuje návštěvu jiného fitness klubu 

18,5%

37,0%

24,5%

16,8%

3,3%

méně než 3 měsíce

3-6 měsíců

6 měsíců až 1 rok

1-2 roky

více než 2 roky

Graf 8 – Jak dlouho jiţ vyuţíváte sluţby klubu? 
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v budoucnosti, to můţe být především vysvětleno poblíţ otevřeným klubem Pure Health 

& Fitness Platinum. 

Nejdůleţitějším prvkem při rozhodování, který klub a jeho sluţby budou 

zákazníci vyuţívat, vidí členi I’m Fit Wellness Fitness kvalitu sluţeb a prostředí klubu 

(průměrná známka 4,33) a skutečnost zda osoba blízká či známí vyuţívají klub (4,24). 

 

 

 

5.5 Pure Health & Fitness Platinum Harfa 

Klub je otevřen v Galerii Harfa od listopadu 2010. Jedná se o první klub nového 

fitness řetězce Pure, který má původ v Anglii a je dceřinou společností světoznámého 

Fitness First. Plán do budoucnosti je otevřít hned několik poboček po celé Praze, 

konečné číslo by mělo být aţ 17 klubů. Vše ovšem záleţí na úspěchu prvního klubu. 

Filozofie klubu je poskytovat kvalitní fitness sluţby zákazníkům v přátelském 

prostředí za přijatelné ceny. Stejně tak jako například Holmes Place, má i Pure v úmyslu 

provozovat na trhu různé druhy klubů. Pure Health & Fitness Platinum je vlajkovou lodí 

celého řetězce. Kluby pod tímto označení nabízejí nejenom fitness sluţby, ale i luxusní 

wellness zóny. Cílem je poskytovat nejexkluzivnější a zároveň nejširší škálu sluţeb, tak 

aby Platinum kluby mohli být nazývány nejlepšími kluby ve městě. Druhým a řekněme 

základním kamenem by měly být Pure Health & Fitness kluby, tedy bez přívlastku 

Platinum. Zaměřeny by měly být na komplexní fitness a wellness sluţby. A posledním 
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Graf 9 – Hodnocení klíčových faktorů pro výběr fitness klubu 
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plánovaným druhem jsou Pure Fitness kluby, zaměřené na provozování velkého 

mnoţství rozdílných fitness sluţeb na velkých prostorách za nízké ceny. 

 

5.5.1 Nabízené služby 

Pure Health & Fitness Platinum Harfa se zaměřuje na poskytování komplexních 

sluţeb. Samozřejmostí tak je posilovna s moderními posilovacími stroji, velká kardio 

zóna, strečinková zóna, boxovací pytle a kvalitně vybavená část klubu s volnými 

váhami.  

Klub má k dispozici dva sály, jeden zaměřen výhradně na cycling hodiny a 

druhý na skupinové lekce. Mimo klasické nabídky lekcí se Pure Health & Fitness 

Platinum Harfa můţe pochlubit unikátním cvičením, které se nazývá JUKARI Fit to 

Fly. Jedná se o studiovou lekci vedenou zkušeným lektorem či lektorkou, při které je 

kaţdým cvičícím vyuţívána malá hrazda, která dopomáhá k protáhnutí a posílení celého 

těla. 

Po fyzické námaze je k dispozici relaxační zóna s bazénem, vířivkou, parní lázní 

a saunou. Pro větší odpočinek je v klubu nově otevřena také Spa & Beauty Clinique, 

poskytující masáţe, kosmetiku, manikúru či pedikúru. 

Mezi další sluţby samozřejmě patří i solárium, které je k dispozici v šatnách. 

Zvláštností klubu je občerstvení ve formě kávy, čaje či vody zdarma. To vše je 

doplněno několika počítači s internetem, který mohou členi klubu také vyuţívat bez 

poplatku, stejně tak jako půjčovnu originálních DVD.  

 

 

5.5.2 Možnosti využívání klubu 

Pure Health & Fitness Platinum Harfa je jiţ svojí specifikací jednoznačně 

členským klubem a tak nepřekvapí nabídka moţností vyuţívání sluţeb klubu. Ceník je 

stále v zavádějící fázi a tak se ceny i typy členství téměř neustále mění. Klub ještě 

nepřišel na ideální kombinaci, která by pokryla potřeby zákazníků. 
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Členství Registrační poplatek Měsíční poplatek 

Roční s ručníky 750,- 1500,- /měsíc 

Roční bez ručníků 750,- 1250,- /měsíc 

Mimo špičkové s ručníky 750,- 1175,- /měsíc 

Mimo špičkové bez ručníků 750,- 925,-/měsíc 

 

Současná nabídka tedy umoţňuje pouze členství na jeden rok s registračním 

poplatkem 750 korun, které je ovšem velice flexibilní a do budoucna se dozajista počítá 

s růstem této poloţky. Samozřejmostí je mimo-špičková varianta, která neumoţňuje 

majiteli navštěvovat klub po 16:00. Specifická je moţnost volby mezi členstvím, kdy 

jsou součástí ručníky při návštěvě a kdy naopak nejsou. 

 

5.5.3 Cílová skupina 

Jelikoţ je klub součástí společnosti Pure, která expanduje na český trh fitness, 

tak nemá prozatím příliš rozvinutý marketing. Příkladem dočasné absence marketingu 

mohou být internetové stránky, které byly zprovozněny aţ ke konci února 2011. 

Nedostatečný marketing zdůvodňuje i relativní nepřítomnost vyprofilování různých 

cílových skupin klubu. 

Hlavní a v současné době jedinou cílovou skupinou jsou obyvatelé žijící 

v blízkosti Galerie Harfa. Ti jsou oslovováni pomocí letáků rozdávaných promo 

týmem či zasíláním tiskových materiálů přímo do schránek okolních obytných budov. 

Vedlejší cílová skupina, která se do jisté míry překrývá s předchozí, jsou 

zákazníci Galerie Harfa. Ti jsou informováni o přítomnosti klubu pomocí roll-upu a 

přítomnosti promo hostesek v prostorách obchodního domu a na internetových 

stránkách Galerie Harfa. 

 

5.5.4 Konkurence 

Jako nově vstupující klubu do konkurenčního prostředí fitness sluţeb má Pure 

Health & Fitness Platinum Harfa velmi těţkou úlohu a víceméně kaţdý klub můţe být 

povaţován jako konkurenční. Zástupci klubu vidí na počátku fungování jako hlavní 

Tab 6 – Ceník Pure Health & Fitness Platinum Harfa platný k 1.4.2011 
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konkurenci především poskytovatele fitness sluţeb z okolí Prahy 8 a Prahy 9. Kluby, 

které cílí na stejnou skupinu potencionálních zákazníků a nabízejí sluţby srovnatelné s 

Pure Health & Fitness Platinum Harfa jsou především I’m Fit Wellness Fitness, který 

sídlí jednu zastávku metra od Galerie Harfa, Blue Orange v Letňanech, BBC 

Vinohradská, Holmes Place Energy Černý Most a především Holmes Place Premium 

Karlín. 

 

5.5.5 Analýza zákazníků 

Dotazování se zúčastnilo 191 zákazníků Pure Health & Fitness Platinum Harfa. 

Z respondentů bylo 51,3% muţů a zbytek ţen. 

Jelikoţ se jedná o nový klub, tak 70,2% členů jsou v Pure Health & Fitness 

Platinum Harfa 3-6 měsíců a zbytek méně neţ 3 měsíce. To potvrzuje i 35,1% klientů, 

kteří zvolili Pure Health & Fitness Platinum Harfa především kvůli výhodné cenové 

nabídce, která byla spojená s prvními měsíci fungování klubu. Za zmínku stojí i 21,5%, 

udávající jako důvod blízkost klubu k bydlišti, škole či pracovišti. Pure Health & 

Fitness Platinum Harfa je nejčastěji navštěvován odpoledne (33,5%) a večer (30,9%), 

tedy v době kdy jsou jiţ členové po práci či škole (43,5%). Zaměření na občany 

z blízkých lokalit se projevuje na 48,7% členů, kteří cestují do klubu mezi 15 a 30 

minutami. Dokonce 31,9% dojíţdí pouze 5-15 minut. 

I přes krátkou činnost klubu jiţ 53,4% současných členů stihlo do klubu přivézt 

svého známého a 32,4% těchto hostů se stalo členy klubu a jsou jimi stále. Klienti, kteří 

ještě nikoho do klubu jako hosta nepřivedli, návštěvu známého plánují, ale buď se ještě 

neptali (39,3%) anebo s ním ještě nestihli dorazit (31,5%). 

Několik faktorů vysvětluje fakt, ţe 33% klientů Pure Health & Fitness Platinum 

Harfa navštěvuje souběţně i jiné fitness kluby. Hlavní podíl má novota klubu a 

speciální akční nabídka v prvních měsících. To vedlo zákazníky k podepisování 

členských smluv i přesto, ţe mají ještě platné členství v jiných klubech, které nechávají 

postupně vypršet. Nejčastěji se jedná o kluby I’m Fit Wellness Fitness, ve kterém cvičí 

23 členů z Pure Health & Fitness Platinum Harfa, Holmes Place Energy Černý Most (11 

členů), BBC kluby (9 členů) a Blue Orange Letňany (9 členů). Pouhých 11,5% 
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současných členů Pure Health & Fitness Platinum Harfa dříve nenavštívilo ţádný 

fitness klub, zbytek byl hlavně členy či stálými zákazníky jiného klubu před vstupem do 

Pure Health & Fitness Platinum Harfa (70,7%). Z těchto zkušených se jich 58% 

přiznává, ţe hlavní důvod pro změnu byla výhodnější cenová nabídka ze strany Pure 

Health & Fitness Platinum Harfa. Zákazníci do budoucnosti neplánují návštěvu jiného 

fitness klubu (90,1%), coţ můţe být vysvětleno krátkým časem stráveným jako člen v 

Pure Health & Fitness Platinum Harfa. 

 

 

5.6 World Class Wenceslas Square 

Klub World Class Wenceslas Square patří do sítě klubů pod značkou World 

Class. Celý řetězec má v 9 evropských zemích celkově 35 klubů. Celá společnost byla 

zaloţena ve Švédsku, a proto celkem 17 klubů sídlí právě zde. Pod značkou World 

Class jsou provozovány tři typy klubů. World Class Health Academy je ten 

nejluxusnější, který se zaměřuje rovnoměrně na fitness i wellness sluţby. World Class 

Fitness Center, který poskytuje profesionální fitness sluţby. A posledním typem je 

World Class Fitness Express, který je postaven na komplexních a rychle dostupných 

fitness sluţbách v místech jako jsou obchodní domy či hotely. 

V České republice má World Class celkově tři kluby. Jsou jimi World Class 

Health Academy Prague, World Class Fitness Center Wenceslas Square a World Class 

Fitness Center at Park Chodov. Všechny kluby jsou situovány v Praze a nejluxusnější 
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Graf 10 – Hodnocení faktorů výběru fitness klubu členy 
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z nich je World Class Health Academy, který se nachází jako součást hotelu Marriott 

v ulici V Celnici na Praze 1. World Class at Park Chodov je umístěn v business centru 

na Chodově. A poslední klub, který je předmětem tohoto výzkumu, je World Class 

Wenceslas Square, který má své prostory přímo na Václavském náměstí. 

 

5.6.1 Nabízené služby 

World Class klub na Václavském náměstí má rozlohu více neţ 1500 m². 

Prostory umoţňují posilování, kardio cvičení, skupinové cvičení, Shwinn cycling, 

saunu, masáţe a solárium. 

V posilovně je samozřejmě k dispozici osobní trenér, s kterým je moţné za 

příplatek cvičit. Nový členové obdrţí první trénink s trenérem v ceně počátku členství. 

Trenér můţe doporučit i jaké skupinové lekce by měl zákazník navštěvovat, ty jsou 

chytře rozděleny do skupin podle zaměření na Síla a Flexibilita, Kardio a Kondice a 

Tanec a Koordinace. 

Z relaxačních sluţeb klub poskytuje pouze saunu a masáţe. Vířivka a bazén jsou 

sluţby, které jsou pouze v Health Academy klubech. Zákazníci World Class Wenceslas 

Square mohou vyuţívat relaxační zónu sousedícího hotelu Juriš, ta je ovšem dostupná 

pouze za příplatek. Doplňková sluţba je solárium a samozřejmostí je i prodej 

občerstvení na baru. 

 

5.6.2 Možnosti využití a ceny 

Klub kromě členství nabízí i moţnosti balíčků vstupů čímţ nabízí klientů 

variabilitu ve vyuţívání sluţeb (viz tabulka 11). 
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Dlouhodobá členství 
Registrační 

poplatek 

Měsíční 

poplatek 

1 rok 
Standard 2 499 Kč 1 500 Kč 

Student 1 000 Kč 1 200 Kč 

 Cena 

Limitované 
6:00 - 14:00 11 800 Kč 

12:00 – 22:30 12 600 Kč 

Krátkodobá členství Cena 

6 měsíců 
Standard 11 700 Kč 

Student 7 000 Kč 

3 měsíce 
Standard 6 700 Kč 

Student 5 500 Kč 

1 měsíc 
Standard 3 300 Kč 

Student 2 111 Kč 

Balíčky vstupů Cena 

10 vstupů 3 000 Kč 

20 vstupů 5 000 Kč 

 

Základní členství je tedy roční, které je dostupné i v časově omezených 

variantách či se zvýhodněnou cenou pro studenty. I krátkodobá členství jsou 

přizpůsobena studentům, coţ je u klubu jako je World Class unikátní krok. 

V ceně členství či balíčku vstupů má klient volný přístup do posilovny, na 

studiové hodiny a do sauny. Za příplatek je moţné vyuţívat bazén a relaxační zónu 

sousedícího hotelu Juliš. 

 

5.6.3 Cílová skupina 

Svojí exkluzivní polohou v centru Prahy má klub široké zaměření na více 

cílových skupin. Marketing si řídí World Class Wenceslas Square převáţně samostatně 

a to především prací týmu sales konsultantů. Klub má prestiţ, velmi výhodnou lokalitu 

a zaběhlou značku. To jsou hlavní důvody proč, kromě různých menších tiskových 

materiálů a podpory sportovních akcí, klub nevyuţívá nákladné propagační kampaně 

pro oslovení potencionálních zákazníků. 

Za nejzákladnější cílovou skupinu jsou povaţováni lidé pracující v centru 

Prahy. Ti bývají oslovováni jiţ zmíněným sales týmem, kdy dochází k osobnímu 

Tab 11 – Ceník World Class Wenceslas Square platný k 1.4.2011 
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kontaktu a vyjednávání korporátních dohod i individuálních nabídek přímo v sídlech 

společností. 

Lidé cestující přes Václavské náměstí a okolí do práce/školy či z práce/školy 

jsou informováni o existenci klubu a aktuálních akcích pomocí promo týmu a propagace 

přímo u vstupu do prostor klubu. 

Třetí významnou skupinou jsou cizinci žijící v České republice. Zde je 

vyuţívána především spolupráce s Prague Post, anglicky psaným týdeníkem. Ten je 

distribuován přímo do sídel firem, které zaměstnávají expaty, do hotelů, kongresových 

sálů a ostatních prostor, kde se cizinci ţijící v Praze pohybují, jakými jsou například 

golfová hřiště či exkluzivní restaurace, kavárny a hudební kluby. 

 

5.6.4 Konkurence 

Sales a marketing manaţer klubu vidí jako hlavní konkurenci klub Holmes Place 

Premium Anděl, především kvůli zaměření na stejné cílové skupiny. V okolí 

Václavského náměstí se nachází další fitness centra, která ovšem šíří sortimentu 

poskytovaných sluţeb a velikostí prostor nedosahují na World Class Wenceslas Square. 

Jedná se především o klub Oasis City, YMCA, či wellness Bomton. 

Jako jistou konkurenci lze vidět i World Class Health Academy, který se nachází 

u Náměstí Republiky.  

 

5.6.5 Analýza zákazníků  

Výzkumu se zúčastnilo 203 respondentů z řad zákazníků World Class 

Wenceslas Square. Z nich bylo překvapivě 72,4% muţů a jenom 27,6% ţen. 
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Jak je vidět na grafu 12 zákazníci upřednostňuje vyuţívání dlouhodobých 

členství před krátkodobými. Dlouhodobé tendence potvrzuje i 35% zákazníků, kteří jiţ 

vyuţívají klub 1 aţ 2 roky a 33,5% jiţ dokonce více neţ 2 roky. Klub nejvíce 

současných členů přilákal díky své poloze, která je v blízkosti bydliště či pracoviště 

členů (22,2%) a obecné touze zákazníků zlepšit svoje zdraví a postavu (27,1%). Klub je 

nejčastěji navštěvován klienty 1-2krát týdně (47,8%) a 2-4krát týdně (38,4%) a to 

především v dopoledních (36,5%) a odpoledních hodinách (28,6%). Členové vyuţívají 

lokality klubu a 42,4% z nich chodí do klubu při pauze v práci či ve škole. Proto také 

není překvapením, ţe u 35% zákazníků je cesta do klubu záleţitostí 5-15 minut, pro 

25,1% je cesta dokonce pouze méně neţ pětiminutová. 

I přesto, ţe 30% členů navštěvuje klub vţdy v doprovodu jiného člena, pouze 

30,5% klientů World Class Wenceslas Square přivedlo do klubu svého známého a 

z toho 66,1% klub vyuţilo pouze jednorázově.  

Členi mají zmapovanou konkurenci, jelikoţ 36,5% bylo v minulosti v jiném 

fitness klubu na jednorázový vstup a 35% dokonce dříve vlastnilo členství do jiného 

klubu či byli stálými zákazníky. Tito členi uvádějí jako důvod pro upřednostnění World 

Class Wenceslas Square před dřívějším klubem hlavně změnu bydliště či pracoviště 

(36,5%) a lepší vybavení a kvalitu sluţeb (31,5%). Do budoucnosti plánuje návštěvu 

jiného fitness klubu pouhých 26,6% současných zákazníků. Respondenti největší 

65,5%

14,3%

20,2%
člen klubu (dlouhodé 
členství na 1 rok)

člen klubu ( krátkodobé 
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Graf 12 – Moţnosti vyuţívání sluţeb klubu World Class Wenceslas Square 
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hodnotu při rozhodování, který klub budou vyuţívat, přikládají exkluzivní lokalitě 

(průměrná známka 4,14) a blízkosti k pracovišti, škole či bydlišti (4,07). 
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Graf 13 – Hodnocení důleţitosti prvků při rozhodování o výběru fitness klubu 
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6. DISKUZE 

 

Trh nabízející fitness sluţby v Praze je veliký a obsahuje několik provozovatelů, 

kteří by se rádi stali trţními vůdci. Kaţdý z klubů volí mírně rozdílnou strategie s jakou 

se vypořádat s konkurencí. Všechny kluby byly představeny a byly uvedeny výsledky 

z výzkumu mezi jejich zákazníky. V následující kapitole, tak budou uvedeny přednosti 

a slabiny jednotlivých klubů, stejně tak jako hrozby a příleţitosti, které je očekávají. 

 

6.1 Výsledky SWOT analýzy jednotlivých klubů 

Na základě dat získaných písemným dotazováním a hloubkovými interview byly 

sestaveny SWOT analýzy pro jednotlivé kluby. Výsledky jsou představeny 

v následujících kapitolách. 

6.1.1 Balance Club Brumlovka 

Klub představuje stálici na trhu fitness sluţeb. Patří mezi několik poskytovatelů 

fitness sluţeb, které jsou neodmyslitelně spojeny s označením lifestyle klub. 

Silné stránky Slabé stránky 

- Prestiţ a image klubu 

- Lokalita 

- Vybavení klubu 

- Věrnost a spokojenost zákazníků 

- Propagace 

- Špatná dostupnost 

- Vyšší cena 

Příležitosti Hrozby 

- Cizinci ţijící v Praze 

- Tendence upřednostňovat kvalitu 

nad cenou 

- Rostoucí konkurence 

- Omezení provozu klubu přes léto 

 

6.1.1.1 Silné stránky 

Z výzkumu je vidět, ţe 25,6% členů začalo vyuţívat sluţby kluby kvůli 

prestiţnímu jménu klubu. Podobným výsledkem dopadla i kvalita sluţeb a vybavení 

klubu, kterou jako rozhodující faktor označilo 24,6% členů. Klub by se měl snaţit 

tohoto vyuţít a propagovat tradici, jméno a kvalitu, kterou poskytuje. Důkazem proto 

můţe být překvapivý výsledek, kdy pouze 43,1% ze všech respondentů, kteří byli 

Tab 7 – Výsledky SWOT analýzy Balance Club Brumlovka 
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součástí výzkumu, zná Balance Club Brumlovka. Oproti tomu mohu zmínit klub BBC 

Vinohradská, který sice nenabízí takové hodnoty jako Balance Club Brumlovka, ale 

svojí propagační činností dosáhl výsledku 71,2% či nově otevřený klub Pure Health & 

Fitness Platinum Harfa, který svůj příchod na trh nepodpořil silnou nadlinkovou 

komunikací, ale díky vyuţití word-of-mouth marketingu dosáhl výsledku, kdy 39% 

respondentů zná tento klub. 

Lokalita přímo vybízí klub k navazování kontaktů s okolo sídlícími firmami, 

čehoţ klub vyuţívá a také proto se jim daří přitáhnout z těch společností klientelu, která 

je ochotná zaplatit více za kvalitní sluţby. Důleţité je pokračovat v této činnosti, 

obnovovat korporátní nabídky a navazovat nové kontakty. 

Jak jiţ bylo řečeno, 52,2% členů je v klubu déle neţ 2 roky a pouhých 17,9% 

plánuje do budoucnosti návštěvu jiného fitness centra. Důvodem jsou členství na dobu 

neurčitou, které klub vyuţívá. Smlouvy, takto sepsané, pomáhají klubu vyhnout se 

rozhodovacímu procesu zákazníka před vypršením členství, při kterém člen 

automaticky zvaţuje, zda v klubu pokračovat. Spokojenost a nenarušovaný průběh 

členství se projevuje ve věrnosti a dlouhodobému vyuţívání klubu ze strany zákazníků, 

ti by i nadále měli být podporováni a odměňováni za vyuţívání klubu. 

6.1.1.2 Slabé stránky 

Problémy, které přináší nevýrazná propagace, byly jiţ popsány. Jedná se hlavně 

o neznalost o existenci klubu. Především se zvyšující se aktivitou marketingu hlavních 

konkurentů, můţe být propagace Balance Clubu Brumlovka označena jako slabá 

stránka. Jak jiţ bylo navrhnuto, pomocí informování široké veřejnosti o kvalitě a 

sluţbách klubu, by bylo moţné dosáhnout navýšení podvědomí o existenci klubu. 

Klub má sice výhodnou lokalitu vůči okolním business centrům, ovšem pro 

širokou veřejnost vyuţívající prostředky hromadné dopravy nenabízí příliš dostupnou 

cestu. Oproti jiným klubům, zúčastněným v tomto výzkumu, nesídlí v přímé blízkosti 

stanice metra. Zastávka Budějovická se nachází 10 minut chůzí od klubu a autobusová 

doprava poskytuje spojení z metra k business centru Brumlovka kaţdých 5 minut.  

Vyšší cena Balance Clubu Brumlovka odpovídá kvalitě sluţeb a vybavení, které 

poskytuje svým členům, ovšem s celkovým růstem zvyšování kvality a rozsahu sluţeb 

v konkurenčních fitness klubech můţe dojít k odlivu zákazníků do klubů, které 
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poskytují srovnatelné sluţby za niţší ceny. Řešením by měla být snaha udrţet klub na 

vrcholu v kvalitě a šíři poskytovaných sluţeb, stejně tak jako větší propagace Partnerské 

karty mezi současnými členy kluby, která se pohybuje v cenové hladině srovnatelné 

s konkurenčními kluby. 

6.1.1.3 Příležitosti 

Pouhých 12,6% členů klubu jsou jiné národnosti neţ české, coţ je při 

charakteristice klubu překvapivým výsledkem. Klubu toto zjištění otevírá příleţitost 

oslovit tuto cílovou skupinu, nejlépe podobným způsobem jako World Class Wenceslas 

Square, tedy mířenou propagací v médiích, se kterými přicházejí cizinci ţijící v Praze 

do styku. 

 

 

Zákazníci mají tendenci upřednostňovat kvalitu sluţeb a prostředí klubu nad 

cenou, coţ dokázal i výsledek, kdy kvalita obdrţela od respondentů z celého výzkumu 

průměrnou známku 3,97 a cena 3,40. Pro Balance Club Brumlovka je to tedy příjemná 

zpráva a klub by měl i nadále inovovat a zlepšovat své zázemí a sluţby. Shodou 

okolností klub čekají stavební úpravy během letních měsíců. 

6.1.1.4 Hrozby 

Zmíněné omezení provozu klubu přes léto z důvodu stavebních úprav znamená 

pro klub hrozbu. Můţe dojít k narušení rutiny dlouhodobých členů či nepřilákání 

nových zákazníků. Klub by se měl zaměřit na vynahrazení uzavřených částí klubu 

například řízenými sportovními aktivitami venku či jistou finanční slevou. 
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Graf 13 – Porovnání průměrné známky kvality a ceny 
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Konkurence přibývá Balance Clubu Brumlovka téměř kaţdým rokem. Nyní, 

stejně jako ostatní kluby po celé Praze, představitelé očekávají, jaký dopad na trh budou 

mít postupně se otevírající kluby pod značkou Pure. Jak jiţ bylo naznačeno, správným 

krokem proti vyhnutí se této hrozbě je zdokonalování vlastního klubu a vyhnutí se 

nepotřebnému zaměření na okolní kluby. 

 

6.1.2 BBC Vinohradská 

Rozlohou největší klub v Praze patří do kategorie klubů soustředících se na 

fitness, opomíjí tak onu klubovou atmosféru podpořenou wellness zónou. 

Silné stránky Slabé stránky 

- Velikost klubu 

- Non-stop provoz 

- Cena 

- Zaměření klubu 

- Absence relaxační zóny 

- Centrální marketing 

Příležitosti Hrozby 

- Aktivní ţivotní styl - Řetězec Pure 

 

6.1.2.1 Silné stránky 

Celých 4500 m², které klub nabízí, spolu s nonstop provozem patří mezi 

přednosti BBC Vinohradská, které jsou správně propagované a vyuţívané. I přes 

výhody, které tyto dva prvky nabízejí zákazníkům, je členství v klubu levnější 

záleţitostí neţ v ostatních vybraných klubech. Coţ při správné komunikace zákazníkům 

dává klubu konkurenční výhodu oproti jiným klubům. 

Klub je čistě zaměřen na fitness, chybí tradiční prvky wellness a relaxace (k 

dispozici je pouze zmíněný floating), coţ můţe být ovšem povaţováno i za výhodu. 

Tradiční pojetí fitness klubu, jako prostor spojujících fitness a wellness dohromady 

v přátelském prostředí, kam by klient měl chodit jako domů, je rozdílné od směru jakým 

kráčí BBC Vinohradská. Zákazníci netouţící po určitém vztahu se svým fitness klubem 

mohou najít potřebný klid a jednoduchost právě v BBC Vinohradská.  

Tab 8 – Výsledky SWOT analýzy BBC Vinohradská 
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6.1.2.2 Slabé stránky 

Zmíněná absence relaxační zóny je ovšem především slabinou. Z výzkumu 

vyplynulo, ţe 83% ze všech dotazovaných zákazníků vyuţívá relaxační zónu ve svých 

klubech. Klub by tedy měl zapřemýšlet o vybudování těchto prostor. Prozatím se 

řešením zdá VIP členství, kdy má člen moţnost vyuţívat relaxační sluţby v ostatních 

klubech BBC. 

 Velkou nevýhodou klubu je nemoţnost představitelů klubu komunikovat a 

propagovat BBC Vinohradská. Jak jiţ bylo řečeno, marketing je řízen centrálně a 

dochází tak spíše k propagování značky BBC a ne jednotlivých poboček. Klub tedy 

svoje specifika představuje zákazníkům pomocí propagačních materiálů na recepci 

klubu či pomocí práce svého obchodního oddělení. 

6.1.2.3 Příležitosti 

Díky svému jednoduchému zaměření na fitness a fyzické aktivity je klub velice 

atraktivní pro fyzicky aktivní spoluobčany. Jak je vidět na grafu 14 26% zákazníků 

fitness klubů v Praze začali cvičit ve svém klubu z důvodu zlepšení zdraví či 

vypracování postavy a dokonce pro 13% z nich je cvičení dokonce zábava. 

 

 

26%

13%

10%9%

16%

10%

13%

3%

zlepšení fyzické 
kondice/vypracování 
postavy/zájem o zdraví
cvičení považuji za zábavu

doporučení známého

prestižní jméno klubu

luxusní vybavení klubu

cenově výhodná nabídka

blízkost k mému 
bydlišti/pracovišti/škole

zaujala mne reklamní kampaň

Graf 14 – Důvody, které vedly zákazníky k počátku vyuţívání sluţeb ve svých současných klubech 
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K tomu je nutné poznamenat, ţe 72% všech respondentů vyuţívá fitness kluby 

pouze jako doplňkovou aktivitu k jinému sportu a fyzické aktivitě. Klub by tedy měl 

informovat veřejnost a působit navenek, tak aby bylo jasné, ţe nabízí protiváhu 

k lifestylovým fitness klubům. 

6.1.2.4 Hrozby 

Jediný zatím otevřený klub pod značkou Pure, není důvod k panice, ovšem plán 

na vybudování celkem 17 takových klubů po Praze nabízí velikou hrozbu pro BBC. I 

podle samotných představitelů klubu BBC Vinohradská nejspíše není na trhu 

poskytovatelů fitness sluţeb místo pro dva takto velké řetězce. Klub, a stejně tak i celé 

BBC, by měl zaměřit snahu na vytvoření co nejvěrnější členské základny a 

dlouhodobých vztahů se svými zákazníky. 

 

6.1.3 Holmes Place Premium Anděl 

Silné stránky Slabé stránky 

- Prestiţ klubu 

- Lokalita 

- Korporátní dohody 

- Prostory klubu 

Příležitosti Hrozby 

- Nové sluţby - Přeplněnost klubu 

- Nová konkurence 

 

6.1.3.1 Silné stránky 

Klub patří mezi nejznámější v Praze, celkem 75,6% ze všech dotazovaných zná 

přímo Holmes Place Premium Anděl. Členství v klubu společně s celou filozofií „one 

life.live it well“ je prestiţní záleţitostí. Předností je pro klub také lokalita na vytíţeném 

praţském Andělu, ta umoţňuje i existenci korporátních dohod a členství. Celkově 33% 

členů Holmes Place Premium Anděl vyuţívá různorodá korporátní členství. Důleţité 

pro klub je nepřestávat v propagaci značky Holmes Place. Stejně tak jako pokračovat 

v korporátní komunikaci. 

Tab 9 – Výsledky SWOT analýzy Holmes Place Premium Anděl 
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6.1.3.2 Slabé stránky 

Umístění klubu v obchodním centru s sebou přináší i jisté nevýhody. Klub 

pracuje s omezenými prostory a tak můţe působit stísněně. Proto je důleţité, aby 

veškeré inovace a úpravy byly prováděny s rozvahou. Celkově poloha klubu jako 

součást obchodního centra není pro fitness kluby z hlediska rozlohy klubů příliš vhodná. 

Kluby takto umístěné nemají téměř ţádnou moţnost expandovat prostory, tak aby výběr 

sluţeb a jejich kvalita odpovídali poţadavkům dnešní doby. 

6.1.3.3 Příležitosti 

Klub vţdy udával směr pro všechny ostatní fitness kluby v Praze. Představitelé 

se pokaţdé snaţí přivézt na český trh aktuální trendy ze světa fitness sluţeb, za zmínku 

stojí PowerPlate, TRX, Gravity či ţhavou novinku kondiční koncepty Les Mills. Tato 

vlastnost společně s kaţdoročním vývojem nových technik, metod, strojů či pomůcek 

tvoří pro Holmes Place Premium Anděl příleţitost upevňovat svoje postavení na trhu. 

Nutností je tedy nepřestávat v tomto trendu a propagovat klub jako vůdce trhu. 

6.1.3.4 Hrozby 

Klub nemá stanovený maximální limit aktivních členství a tak se jejich počet rok 

od roku zvětšuje, coţ při jiţ zmíněném problému s velikostí prostor klubu můţe vézt 

k přeplnění a sníţení komfortu, který chce Holmes Place Premium Anděl svým členům 

poskytovat. Představitelé by se měli zamyslet nad zavedením limitu, který by vyhovoval 

klubu po ekonomické i provozní stránce věci. Navíc by se tím dále zvětšila prestiţ a 

hodnota členství v klubu, díky omezenému mnoţství exkluzivních členství. 

 

6.1.4 I’m Fit Wellness Fitness 

Silné stránky Slabé stránky 

- Prostředí klubu 

- Spolupráce s hotelem 

- Marketing 

- Cena 

Příležitosti Hrozby 

- Změna image klubu 

- Studenti a senioři 

- Pure Health & Fitness 

- Galerie Fénix 

 
Tab 10 – Výsledky SWOT analýzy I’m Fit Wellness Fitness 



75 
 

6.1.4.1 Silné stránky 

Zákazníci I’m Fit Wellness Fitness udávají jako hlavní důvod pro začátek 

vyuţívání klubu právě luxusní prostředí a vybavení klubu (31,5%). Tato přednost je i 

zmíněna na internetových stránkách klubu, coţ je správný krok. Jelikoţ z výzkumu 

vyplynulo, ţe prostředí klubu a kvalita sluţeb je druhou nejdůleţitější vlastností pro 

všechny dotazované s průměrnou známkou 3,97. Druhou silnou stránkou je spolupráce 

s hotelem, která klubu přináší jak propagaci, tak i finanční příjem. 

6.1.4.2 Slabé stránky 

V ostatních směrech je ovšem marketing neadekvátní. Povědomí o existenci 

klubu není veliké, klub zná pouze 16,7% všech dotazovaných. Klub nevystupuje na 

veřejnosti jako luxusní fitness centrum a tím více jsou poté potencionální zákazníci 

překvapeni cenou členství. Obzvláště zaráţející je tento prvek při zjištění, ţe 17% ze 

všech dotazovaných vyměnili původní fitness klub za jiný právě z důvodu výhodnější 

cenové nabídky za strany jejich současného klubu. Klub by se tedy měl rozhodnout, 

jakým směrem se vydá, zda zvolí strategii luxusního lifestyle klubu či bude 

kaţdodenním fitness centrem pro širokou veřejnost. Doporučil bych druhou strategii, při 

které by se z klubu mohl stát fitness klub pro všechny s luxusní výbavou a prostředím. 

6.1.4.3 Příležitosti 

Jednou z cílových skupin jsou pro klub studenti a důchodci, ovšem ve 

skutečnosti pouze 19% členů jsou studenti a 9,8% důchodci. Přitom ostatní kluby se na 

tyto skupiny příliš nezaměřují a tak je tento trh nevyuţit adekvátně. Pro I’m Fit 

Wellness Fitness by tedy bylo vhodné více se na tyto skupiny zaměřit. Celkově by tak 

mohlo dojít ke změně image klubu, která by klub odlišila od konkurence, především od 

nového Pure Health & Fitness Platinum Harfa, čímţ by okolo klubu vznikla publicita a 

dojem výjimečnosti, který by mohl vézt k vytvoření alespoň minimální konkurenční 

výhody. 

6.1.4.4 Hrozby 

Hlavní hrozbou je nový klub Pure Health & Fitness Platinum Harfa, ten se 

svými zavádějícími cenami pohybuje v jiných cenových hladinách neţ I’m Fit Wellness 

Fitness. Čímţ dochází k odlivu členů z klub. S tím souvisí i konkurence mezi Galerií 

Fénix a Galerií Harfa, tyto dva obchodní domy mohou rozhodnout o tom, který fitness 

klub bude úspěšnější obzvláště u cílové skupiny obyvatel Prahy 8 a Prahy 9. I’m Fit 
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Wellness Fitness by se měl snaţit v očích společnosti odtrhnout od Galerie Fénix a 

provézt jiţ navrhovanou kompletní změnu image a klubové filozofie.  

 

6.1.5 Pure Health & Fitness Platinum Harfa 

Silné stránky Slabé stránky 

- Nový klub 

- Lokalita 

- Zaváděcí ceny 

- Absence propagace 

- Chaotické změny v ceníku 

Příležitosti Hrozby 

- Očekávání veřejnosti 

- Zavedení nových procesů 

- Neúspěch značky Pure 

- Neúspěch Galerie Harfa 

 

6.1.5.1 Silné stránky 

Ve prospěch klubu hraje především novota klubu. Značka klubu je neokoukaná, 

za Pure Health & Fitness Platinum Harfa stojí silná společnost se zkušenostmi s řízením 

řetězce fitness klubů v jiných zemí. Výzkum ukázal, ţe 89% členů vybraných klubů 

bylo buď v minulosti zákazníky jiného klubu či si jej pouze vyzkoušelo, anebo se v něm 

bylo alespoň podívat. Navíc 32% plánuje do budoucnosti návštěvu jiného fitness klubu. 

Jednoznačně je tedy vidět tendence zákazníků neustále hledat lepší alternativu, která by 

lépe vyhovovala jejich potřebám a to nahrává Pure Health & Fitness Platinum Harfa. 

Efekt se dále násobí umístěním klubu do nové Galerie Harfa, která vyvolává v lidech 

stejnou zvědavost jako Pure Health & Fitness Platinum Harfa. S tím vším také souvisí 

zaváděcí ceny, tedy klasická technika při vstupu na trhu, kterou Pure Health & Fitness 

Platinum Harfa dokonale vyuţívá prvotního zájmu, který klub vyvolává. 

6.1.5.2 Slabé stránky 

Překvapivým zjištěním je absence marketingu. Dlouhé čekání na zprovoznění 

internetových stránek vypovídá o nepřipravenosti marketingového plánu, zejména 

v oblasti propagace. Samotný sales manager označil strategii oslovování 

potencionálních klientů jako hit-and-miss, tedy pokus-omyl. Za příklad můţe být 

označeno oslovování návštěvníků O2 Areny, od kterého bylo upuštěno po několika 

opakováních z důvodu profilu návštěvníků akcí v aréně, který se neshoduje s cílovou 

skupinou klubu. Stejný problém představuje i samotné balíčkování nabízeného 

Tab 11 – Výsledky SWOT analýzy Pure Health & Fitness Platinum Harfa 
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produktu. Ceník a různé moţnosti vyuţívání klubu se mění skoro kaţdý měsíc. 

Uvedený platný ceník například neobsahuje balíček vstupů, který byl na přelomu roku 

ještě v nabídce, či členství na dobu neurčitou, které svými prvky bylo unikátní na trhu a 

ve své podstatě se nejednalo ani o členství. 

6.1.5.3 Příležitosti 

Klub pro svůj budoucí úspěch musí vyuţít příleţitosti, kterou mu dává 

očekávání a zvědavost, spojená se vznikem nové společnosti. Důleţitá je v tomto 

ohledu především práce obchodního týmu, který musí svojí prací alespoň z části vykrýt 

nedostatek marketingové činnosti. 

Pure Health & Fitness Platinum Harfa má optimální příleţitost přivézt na český 

trh jiný koncept a procesy neobvyklé pro poskytování fitness sluţeb. Za příklad můţe 

být půjčování originálních DVD, občerstvení z části zadarmo, počítače s internetem, ale 

hlavně ono členství na dobu neurčitou či touha vybavit všechny členy obchodního týmu 

vlastním iPadem a tím ulevit administrativní práci na papíře. 

6.1.5.4 Hrozby 

Stejně tak jako vniknutí na trh je příleţitostí, tak se jedná i o hrozbu. Uchycení 

značky Pure, není jistou záleţitostí a tak by se klub měl pokusit, co nejvíce zaujmout 

právě během prvního roku. Celé je to umocněno velkými plány, které společnost Pure 

má. Podobnou roli hraje i nejistota Galerie Harfa. Jde říci, ţe úspěch a neúspěch klubu 

záleţí z velké části právě na návštěvnosti Galerie Harfa. 

 

6.1.6 World Class Wenceslas Square 

Silné stránky Slabé stránky 

- Lokalita 

- Povědomí o klubu 

- Absence relaxační zóny 

- Přehlíţení studentů 

Příležitosti Hrozby 

- Internacionalizace centra města - Konkurence 

 
Tab 12 – Výsledky SWOT analýzy World Class Wenceslas Square 
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6.1.6.1 Silné stránky 

Jiţ z výzkumu vyplynulo, ţe 22,2% současných členů zvolilo World Class 

Wenceslas Square právě z důvodu vhodné lokality, ta hraje i roli při oslovování 

vybraných cílových skupin. Například cílová skupina cizinců ţijících v Praze zastupuje 

28,1% členů klubu. Pravděpodobně můţeme tento fakt odůvodnit lokalitou klubu, která 

je nejenom exkluzivní, ale i praktická a potvrzuje to i výsledek, kdy 78,3% všech 

respondentů výzkumu zná klub World Class Wenceslas Square. Klub je tedy snadno 

dostupný, vhodně umístěn a dobře znám. V tomto ohledu tedy zástupci klubu odvádějí 

kvalitní práci. 

6.1.6.2 Slabé stránky 

Sluţby typické pro relaxační zónu nejsou přímo v klubu zastoupeny. Klub sice 

umoţňuje tyto sluţby vyuţívat, ale za příplatek a ve vedlejším hotelu, čímţ klub 

neumoţňuje dokonale naplnit představu o moderním fitness klubu. Řadí se tak vedle 

BBC Vinohradská, se kterou tuto slabinu sdílejí. Zrovna u klubu, jakým je World Class 

Wenceslas Square, je tato absence překvapivá a proto by vhodným řešením bylo 

upravení klubu a vznik relaxační zóny či pozměnění pravidel uţívání hotelových 

prostor. 

Při pohledu na ceník klubu je aţ překvapivé zjištění, ţe studenti tvoří 1,5% 

současných zákazníků. Klub tedy na rozdíl od mnohých klubů nabízí moţnost 

studentských slev, ale tato příleţitost není správně komunikována. 

6.1.6.3 Příležitosti 

Svojí výhodnou pozicí je klub přímo v centru proměny Prahy v evropskou 

metropoli. Sales manager klubu sám vyuţití této příleţitosti vidí jako hlavní 

dlouhodobý cíl klubu. Důleţité je tedy udrţet krok s vývojem kvality sluţeb, coţ při 

podpoře světové značky World Class by neměl být pro klub problém. 

6.1.6.4 Hrozby 

Klub je sice povaţován za jistotu mezi poskytovateli fitness sluţeb, ale i on je 

ohroţen konkurencí. Sales manager sice nárůst konkurence v podobě Pure klubů vidí 

jako prostředek, kterým se ještě více zvýší celkové povědomí občanů o fitness, ale i 

přesto je plánované otevření jednoho z Pure klubů přímo v obchodním době Palladium 
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hrozbou pro World Class Wenceslas Square, která můţe být potlačena vybudováním 

dlouhodobých vztahů se zákazníky. 

 

6.2 Konkurence 

Konkurenční prostředí na poli poskytování fitness sluţeb v Praze by se dalo 

rozdělit na dva podtrhy. Na jednom z nich se utkávají lifestyle fitness a wellness kluby a 

na druhém fitness centra. Jak bylo naznačeno při charakterizace jednotlivých klubů 

vybraných pro účely tohoto výzkumu, tyto dvě kategorie klubů mají hodně společného, 

ale i přesto jsou rozdílné, a to umoţňuje existenci těchto dvou podtrhů.  

Celou situaci ještě zintenzivňuje přítomnost několika řetězců fitness klubů, které 

své kluby odlišují a tím ovlivňují oba dva podtrhy. Příkladem jsou rozdíly mezi 

Premium a Energy kluby u Holmes Place, Fitness Center a Health Academy u World 

Class, plánované tři druhy klubů pod značkou Pure a diferenciace sluţeb u poboček 

BBC. 

Konkurenčního boje mezi lifestyle fitness kluby se zúčastňuje především 

Holmes Place Premium Anděl, Holmes Place Premium Karlín, Balance Club 

Brumlovka, World Class Health Academy, World Class at Park Chodov, BBC Park 

Hostivař a BBC Vršovická. Mírně z povzdálí se snaţí získat podíl na trhu Volcano 

Health Complex, World Class Wenceslas Square či BBC Vinohradská. V případě 

Volcano Health Complex mluví v neprospěch především nedostatek podvědomí o 

klubu, čili klub má spíše vliv na obyvatele z okolí klubu, tedy z Prahy 5. Proti BBC 

Vinohradská a World Class Wenceslas Square mluví absence relaxační zóny a zaměření 

klubu spíše na fyzickou aktivitu. 

Mezi fitness centry, které se nesnaţí vytvořit z vyuţívání jejich sluţeb prestiţní 

záleţitost, nejvíce vyniká právě BBC Vinohradská, díky nonstop provozu a ohromné 

rozloze klubu a World Class Wenceslas Square, z důvodu exkluzivní lokality a 

známosti klubu. Dále potom mezi konkurenty patří Holmes Place Energy Smíchov, 

Holmes Place Energy Černý Most, BBC Na Stráţi, BBC Centrum Chodov, nově 

otevřené BBC Evropská a menší fitness kluby, které postrádají větší povědomí 

veřejnosti o jejich existenci či známou značku firmy. Tento fakt dává jmenovaným 

klubům konkurenční výhodu na trhu. 



80 
 

Speciální pozici zaujímá Pure Health & Fitness Platinum Harfa, ten sice svojí 

charakteristikou spadá pod lifestyle fitness klub, ovšem svými nedostatky spíše zatím 

působí na místní úrovni Prahy 9 a Prahy 8, jednoduše jako poskytovatel fitness sluţeb, a 

to i přesto, ţe ambice vedení klubu jsou vytvořit z něj lifestyle klub, za kterým 

zákazníci budou ochotni cestovat. Značka a pověst klubu je ovšem stále ve fázi 

budování, a tak v současné době není vliv Pure Health & Fitness Platinum Harfa na trh 

fitness sluţeb markantní. Dosti pravděpodobně se toto změní s postupným otevíráním 

dalších poboček. 

Součástí výzkumu byl i klub I’m Fit Wellness Fitness, který byl vybrán pro své 

luxusní prostředí a snahu stát se lifestyle klubem, i přesto ţe vědomě operuje pouze na 

místním trhu Prahy 8 a Prahy 9. Tím pádem nijak výrazně neovlivňuje konkurenční 

prostředí v celé Praze, ale pouze na zmíněné místní úrovni. 

 Poskytovatelé fitness sluţeb nabízejí širokou škálu fitness sluţeb, od těch 

nejběţnějších aţ po exkluzivní novinky ze světa fitness. Samozřejmostí se stává mix 

fitness sluţeb v posilovně, studiových lekcí a relaxační zóny. Rozdíly mezi jednotlivými 

kluby jsou v tomto ohledu především ve vybavení posiloven a v odlišných druzích 

skupinových lekcí poskytovaných ve studiích. Roční plnohodnotné členství se pohybuje 

v rozmezí 799,- za měsíc aţ do 2450 Kč za měsíc.  

 

6.2.1 Porterova analýza poskytovatelů fitness služeb v regionu Praha 

Rivalita mezi existujícími poskytovateli 

 Jak jiţ bylo popsáno, konkurence poskytovatelů je v Praze velice intenzivní, 

především co se do počtu fitness klubů a center týče. Vhodný trh pro tuto nabídka je 

ovšem v Praze dostačující. To je i moţný důvod, proč se konkurenční boj odehrává 

v rámci jistých hranic. Ţádné podporování přecházení z jednoho klubu do druhého či 

cílené přetahování klientů, jako je například moţné vidět na trhu poskytovatelů 

telekomunikačních sluţeb. 

Tato práce se věnuje pouze hlavními aktéry na probíraném trhu v Praze. Důleţité 

je ovšem zmínit existence menších fitness klubů a studií, které nejspíše vidí 

konkurenční sílu na tomto trhu jako nevyrovnanou a neférovou. Tito menší 
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poskytovatelé mají oproti probíraným či zmíněným fitness centrům a klubům slabší 

postavení a musí spíše vyuţívat nevyuţitých příleţitostí na trhu a stávají se tak trţními 

troškaři. Menších studií a klubů je ovšem relativně dost, coţ zapříčiňuje vytvoření 

nezdravého konkurenčního prostředí s hrstkou silných a velkých konkurentů, proti 

kterým jsou ostatní aktéři na tomto trhu v nevýhodě. 

Vyjednávací síla zákazníků 

 Velká nabídka fitness sluţeb v Praze odpovídá poptávce, čímţ se zeslabuje 

vyjednávací síla zákazníků. Kluby se ovšem dosti často podle svých slov zaměřují, či by 

se měly a chtěly zaměřovat, na kvalitu zákazníků. Kvantita jde u mnohých klubů 

stranou a do popředí stoupají charakteristiky klientů, jako je věrnost a dlouhodobost. 

Tento jev dává zákazníkům moţnost jistého vyjednávání, coţ je kluby vnímáno a 

odpovědí jsou relativně levnější dlouhodobá členství oproti krátkodobým, postupné 

sniţování měsíčního poplatku při obnovování členství či odměny za dlouhověkost. 

Silnou pozici mají odběratelé sluţeb také v sezónních cyklech, hlavně přes letní měsíce. 

Teplé počasí poskytuje fyzicky aktivním občanům moţnosti venkovního sportovního 

vyţit, a tak se kluby, ve snaze udrţet a přilákat zákazníky i na teplé měsíce, předhánějí 

v letních akcích. Příkladem můţe být poloviční měsíční poplatek přes léto, niţší 

registrační poplatek, letní soutěţe, dárky či dokonce i letní měsíce zdarma. 

 Nutno podotknout, ţe kluby se snaţí předběhnout a předvídat momenty, ve 

kterých dostávají zákazníci vyjednávací sílu a jednají tak dříve, neţ si klienti svoje 

postavení uvědomí. Příkladem jsou právě zmíněné speciální nabídky, které lákají 

zákazníky, aby se připravili na léto, ty začínají někdy uţ i v únoru. To samé platí o 

vánočních akcích či novoročních předsevzetí, a s nimi spojeným zvětšeným zájmem 

nových zákazníků či stálých klientů o sluţby. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

 V prostředí poskytovatelů fitness sluţeb jsou dodavateli především výrobci a 

obchodníci s posilovacími stroji, nářadím, náčiním, vybavením pro kluby, ale i 

například osobní trenéři a lektoři. Z výsledků výzkumu vyšlo najevo, ţe kvalita sluţeb a 

vybavení klubu hraje důleţitou roli při rozhodování o vyuţívání či nevyuţívání klubu. 

Kluby se tedy správně snaţí získat, co nejvhodnější a nejlepší vybavení. Vzhledem 
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k tomu, ţe zkoumané kluby jsou většinou součástí větších řetězců, tak většina 

dodavatelů je smluvně domluvena, čímţ klesá jejich vyjednávací síla.  

Zajímavostí jsou ovšem osobní trenéři a lektoři studiových hodin. Ti svojí 

podstatou mohou být povaţování za dodavatele, ovšem kluby se snaţí jejich 

vyjednávací sílu potlačit, a tak například Holmes Place vede vlastní školení trenérů, po 

kterém zájemci získávají různé stupně Holmes Place PT. Ty jim poté umoţňují pracovat 

v klubech Holmes Place Czech Republic. Osobní trenéři a lektoři, tak ztrácejí pocit, ţe 

právě oni dodávají onu fitness a wellness aktivitu zákazníkům a nabývají pocitu 

pouhých zprostředkovatelů. 

Hrozba substitutů 

 Jako substitut se mohou povaţovat ostatní sporty a fyzické aktivity vyskytující 

se mimo fitness kluby. V krajních případech lze při pohledu na cíle, jaké má 

navštěvování fitness klubů mít, povaţovat za substituty i kosmetické chirurgické 

zákroky. 

 Především fyzické aktivity jako plavání, lyţování, jogging, nordic walking a 

podobné mohou být povaţovány za vhodné substituty. Kluby si jsou toho vědomy a 

nabízejí například speciální tréninky pro lyţaře nebo dokonce tyto aktivity také 

podporují a nárazově provozují. Jak je vidět na výsledcích výzkumu, 72% současných 

členů vybraných fitness klubů provozují jiné sportovní a fyzické aktivity. Zájem o jiné 

formy pohybu je tedy prokázán a tak kluby nemohou zůstat uzavřeny ve svém prostředí. 

Musí se otevřít novým trendům a přesouvat své sluţby i do exteriéru. Můţe to působit 

pouze jako atrakce, ale například takové ranní jogging výběhy po Smíchově s trenéry 

Holmes Place Premium Anděl, provozování Holmes Place studiových hodin ve Ţlutých 

Lázních či Pure Health & Fitness Platinum a jejich studiové hodiny na střeše Galerie 

Harfa posílají zákazníkům informaci, ţe kluby je nenutí být zavřenými v prostorách 

posiloven a sálů. Tím opět jenom kluby dokazují svoji pozornost k externím prvkům a 

jevům, které mohou ovlivnit jejich činnost. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

 Konkurenční trh se můţe zdát přesycen, jak je ovšem vidět na příchodu Pure 

Health & Fitness, tak někteří podnikatelé či manaţeři vidí na trhu nevyuţité příleţitosti. 

Nyní je pouze otázkou, jaký dopad bude mít vstup nového a potencionálně i silného 
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konkurenta na celý trh fitness sluţeb a na jiţ působící fitness kluby a centra v regionu 

Praha. Delší dobu jiţ na tento trh nevstoupil konkurent s takovým potencionálem a cíly. 

To ukazuje na velkou bariéru pro vstup na zmiňovaný trh, a tím je cenová náročnost. 

Zaujmutí a oslovení alespoň části potencionálních zákazníků v tomto případě znamená 

vysoké náklady. To vytváří výhodnou pozici pro všechny jiţ působící aktéry na tomto 

trhu, ti se nemusejí tolik obávat vstupu nových konkurentů na trh. 

 

6.3 Charakteristika klientského prostředí v Praze 

Důleţité je vzít na vědomí, ţe výzkum probíhal pouze mezi současnými 

zákazníky fitness klubů a tak nelze výsledky aplikovat na bývalé nebo potencionální 

zákazníky. 

Stávající zákazníci fitness klubů v Praze jsou v poměru muţi:ţeny 55:45. 

Největší zastoupení má věkové rozmezí 35-44 let (32%) a 27-34 let (28%). Celých 84 

procent zákazníků jsou české národnosti. 

Zákazníci vyuţívají sluţeb ze 74 procent na základě ročního členství a pouze 12 

procent vlastní balíček vstupů. Vysvětlení lze nalézt ve fyzicky aktivním ţivotě 

současných členů fitness klubů, kteří raději zvolí členství, nabízející moţnost většího 

sportovního vyţití.  Nejčastěji vyuţívají klub 2-4 týdně (41%), k tomu 78% z nich 

provozuje jiné fitness aktivity či sporty na rekreační nebo soutěţní úrovni. Zákazníci 

dokonce pouţívají kromě svého domovského klubu také jiný fitness klub, to uvedlo 

13% z dotazovaných.  

Zcela podle očekávání navštěvují zákazníci kluby hlavně po práci či škole 

(37%), coţ je v odpoledních (31%) a večerních (27%) hodinách. Cesta do klubů 

nejčastěji zabere 15-30 minut (34%), coţ jenom podporuje výsledek, kdy největší 

důleţitost zákazníci při rozhodování o výběru klubu dávají jeho blízkosti k místům, ve 

kterých se během dne pohybují. Proto by se kluby především měli zaměřit na oslovení 

obyvatel a zaměstnanců firem sídlících v okolí klubu. 

Zákazníci prokázali touhu neustále nalézat lepší varianty a produkty v jiných 

fitness klubech. Ze současných zákazníků fitness klubů jich 43% bylo dříve členy či 

stálými zákazníky v jiných klubech a jako nejčastější důvod pro změnu bylo označeno 
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lepší vybavení nového klubu. Kluby si tak nemohou být jisti, ţe u nich zákazníci 

zůstanou na delší dobu, jelikoţ 32% uvedlo, ţe plánují do budoucnosti návštěvu jiného 

fitness klubu. Na tento fakt poukazuje i doba vyuţívání sluţeb současného klubu, zde se 

ukázalo, ţe 50% ze všech zákazníků jsou v klubu déle neţ 1 rok a zbytek méně neţ 

jeden rok. Chování tímto způsobem můţe být vysvětleno velkou konkurencí na trhu, 

která probouzí zvědavost v klientech, a jistou neschopností klubů udrţet si zákazníky a 

vytvořit s nimi dlouhodobou spolupráci. 

 

6.3.1 Průměrný zákazník 

Jedním z cílů této práce bylo sestavení profilu průměrného zákazníku fitness 

klubu v Praze. Výsledný profil je představen v tabulce.  

Pohlaví Muţ 

Národnost Česká 

Věk 35-44 let 

Stav Ţenatý 

Nejvyšší dosažené vzdělání Středoškolské s maturitou 

Okupace Zaměstnanec/OSVČ 

Průměrný čistý měsíční příjem 25 000 – 34 999 Kč 

  
Tab 13 – Profil průměrného zákazníka fitness klubu v Praze 
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7. ZAVĚRY A DOPORUČENÍ 

 

Cílem práce bylo zanalyzovat chování klubů v konkurenčním prostředí 

poskytování fitness sluţeb a charakterizace zákazníků vyuţívajících fitness kluby 

v Praze.  

Pomocí hloubkových rozhovorů se sales managery jednotlivých klubů byly 

zjištěny zaměření jednotlivých klubů a jejich cílové skupiny. Vybrané kluby se snaţí 

obecně oslovit potencionální zákazníky, kteří se pohybují v okolí klubu během dne. 

Z vybraných fitness klubů se pouze World Class Wenceslas Square a I’m Fit Wellness 

Fitness zaměřují na přilákání studentů, bohuţel u těchto klubů se jedná pouze o 

poskytování studentských slev na členství. Neexistují tedy přímé způsoby komunikace 

této studentské nabídky pomocí médií, které oslovují právě studenty. Stejný problém 

nastává i u seniorské části populace, ta je v prostředí praţských fitness klubů často 

přehlíţena. Nejčastěji kluby povaţují za svojí cílovou skupinu pracovníky přilehlých 

business center, kterých je na území Prahy velké mnoţství. Praha je rok od roku více 

povaţována za evropskou metropoli, tím pádem pro kluby se zajímavou skupinou 

stávají cizinci ţijící v Praze. Bohuţel některé kluby stále opomíjejí tuto sociální 

skupinu. Profily klubů, jejich chování na trhu a výsledky z výzkumu u zákazníků 

příslušných klubů byly podrobeny SWOT analýze. Pro lepší vyuţití příleţitostí a 

vyhnutí se hrozbám byla navrhnuta doporučení pro jednotlivé kluby, která by se dala 

shrnout následovně. 

Balance Club Brumlovka 

- Propagace mířená na zvýšení povědomí o klubu a jeho kvalitách. 

- Soustavné modernizace sluţeb a prostředí klubu. 

- Zařazení cizinců ţijících v Praze mezi cílové skupiny klubu, spojené s následnou 

komunikací a oslovováním. 

BBC Vinohradská 

- Vybudování relaxační zóny v klubu. 

- Zavedení propagace samostatného klubu. 

- Zaměřit se na vznik dlouhodobých vztahů se zákazníky. 
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Holmes Place Premium Anděl 

- Nastavení limitu počtu členů v klubu. 

- Zavádění moderních fitness trendů. 

I’m Fit Wellness Fitness 

- Provedení změny image a zaměření klubu. 

- Přebudování moţností členství a s tím spojené sníţení cen.  

- Cílená propagace na studenty a seniory. 

Pure Health & Fitness Platinum Harfa 

- Vytvoření dlouhodobého marketingového plánu. 

- Sestavení stálého ceníku moţností vyuţívání sluţeb klubu. 

- Zavádění inovačních postupů a procesů neobvyklých pro český trh. 

World Class Wenceslas Square 

- Oslovení studentů, jako cílové skupiny klubu. 

- Vystavení relaxační zóny v klubu. 

- Vybudování dlouhodobých vztahů se zákazníky. 

Závěrem lze podotknout, ţe konkurenční trh fitness klubů v Praze je velmi silně 

konkurenční. Obsahuje několik silných poskytovatelů, kteří mají konkurenční výhodu 

především díky podvědomí společnosti o existenci těchto klubů. Tohoto postavení bylo 

dosaţeno díky vhodné propagaci, kvalitním sluţbám a dlouhodobému působení na 

českém trhu. Současní zákazníci si nejvíce váţí vhodné polohy klubu, vybavení a ceny 

sluţeb. Výsledky výzkumu je moţné pouţít pro zkvalitnění porozumění mezi zákazníky 

a kluby, stejně tak jako výpomoc při vstupu nového fitness klubu na český trh. 
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