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Pohyb je řešením
Vážení provozovatelé fitness center, školicích
center, fitness profesionálové,
v letošním roce oslaví Česká komora fitness sedmé
výročí svého založení. Když jsme v roce 2011 stáli
před otázkou, zda potřebujeme Komoru nebo jinou
organizaci jednající jménem a ve prospěch fitness
sektoru, spíše intuitivně jsme cítili, že taková
organizace je nutná už z toho důvodu, že fitness
sektor je jednoznačně jedním z odvětví národního
hospodářství. Navíc odvětvím, které může sehrát
zásadní roli v boji proti civilizačním onemocněním.
Vedla nás zkušenost našich kolegů ze zahraničí,
kde je fitness průmysl už desítky let zcela jasně
definován poměrně přesnými čísly. To mu dává
silné sebevědomí a odvahu čelit velkým výzvám.
A jak jinak než výzvou by se daly nazvat výsledky
statistických studií hovořících o množství výskytu
civilizačních onemocnění, která přímo souvisejí
s nedostatkem pravidelné fyzické aktivity
v každodenním životě? Poslední Eurobarometr
z prosince 2017 hovoří o pouhých 5 % Čechů, kteří
pravidelně cvičí nebo jinak sportují. Nepravidelně
je to pak 27 %. V obou hodnotách o několik
jednotek procent zaostáváme za evropským
průměrem. Ve výskytu nadváhy, obezity, vysokého
krevního tlaku, diabetes a dalších onemocněních
se naopak pohybujeme v čele světových žebříčků.
Pohyb, pravidelný pohyb a zdravý pohyb, to je
produkt a současně služba, kterou fitness nabízí.
A to mu dává obrovskou příležitost sekundovat i
takovému kolosu, jakým je farmaceutický průmysl.
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Pravidelný pohyb je prokazatelnou prevencí
i léčbou mnoha nemocí. Pomáhá prodlužovat lidem
život ve zdraví, nikoliv život v nemoci.
Průměrná doba, kterou organizacím, jako je
Komora fitness, trvá, než se dostanou do povědomí
nejen státních orgánů, ale také široké odborné
veřejnosti, sportovního prostředí a hlavně
podnikatelů v oblasti fitness, je sedm let.
Především je to doba, kdy začne být organizace
natolik ekonomicky silná, aby si mohla dovolit
alespoň malý profesionální tým, který se jí bude
moci plně věnovat. To zatím bohužel není náš
případ.Po celých sedm let stojí za prací Komory
hlavně několik málo dobrovolníků, kteří jsou
z fitness průmyslu a jejichž mateřské organizace
jsou natolik velkorysé, že jim nejen dovolí pracovat
pro Komoru, ale také je v tom přímo podporují a do
Komory investují jak lidské zdroje, tak i finance.
Vnímají totiž velmi intenzivně a v dlouhodobém
horizontu potenciál fitness. Takovými společnostmi
jsou zejména partneři Komory: Nové Fitness, 3D
Fitness, Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz
a Xbody.
Česká komora fitness má za sebou řadu důležitých
úspěchů. Jsme autorizovaným živnostenským
společenstvem Hospodářské komory ČR, a díky
členství v ní se učíme pohybovat v českém
podnikatelském prostředí bez metody pokus/omyl.
Máme dokonce své zastoupení v představenstvu
HK ČR, jsme aktivní v Národní soustavě
kvalifikací, vedeme dlouhodobá jednání o
nastavení nového systému plateb za užití
autorských práv s ochrannými svazy autorskými.
K tomu se nám daří být i partnery velkých
evropských projektů v rámci programu Erasmus+.
Aktuálně je to nový tříletý program Let´sBeActive,
který má za cíl přilákat a udržet ve fitness
centrech nové klienty, kteří dosud pravidelně
nesportovali. Vydáváme časopis Fitness Business,
jediný svého druhu na českém trhu, pravidelně
organizujeme jarní konferenci Zdravé fitness pro
zdravé Česko a podílíme se na dalších akcích
Evropského týdne sportu.
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Výše uvedené úspěchy však nejsou až tak vidět,
český fitness trh o nich často neví. Proto zatím
nemáme dostatek členů, a tím bohužel ani
přesvědčivý mandát jednat jménem českého
fitness. Stejně jako ostatní podnikatelské oblasti
se potýkáme s celou řadou každodenních úkolů
a problémů, které nám brání vidět jasně hlavní cíl,
a to stát se opravdu součástí zdravotněpreventivní péče státu. Vždy záleží na úhlu
pohledu. Optimisté vidí úspěchy, pesimisté jen
neúspěchy. To platí i u nás. Byla bych moc ráda,
kdyby se v českém fitness sektoru našla společná
optimistická řeč, která celý sektor posune vpřed
mnohem rychleji, než se dosud daří hrstce
nadšenců. Za úspěchem nás všech může stát jen
naše společná práce a vzájemná podpora a hledání
efektivních a hlavně reálných řešení nejrůznějších
problémů, které nás všechny trápí.
Já osobně vnímám Komoru jako své další dítě
a také své životní poslání, nástroj, jímž mohu být
společnosti jako celku nějak platná. A pravidelné
buzení kolem čtvrté ráno a plná hlava myšlenek,
co všechno by se mělo udělat, a není na to čas,
mi zatím moji víru nesnižuje. Pevně věřím, že
takových nadšenců bude v naší zemi pomalu,
ale jistě přibývat. Protože my neprodáváme
šperky, drahé oblečení ani jiné relativně zbytné
věci. Naším jediným a hlavním produktem je pohyb,
který je nezbytný pro život stejně jako jídlo, pití,
dýchání a spánek.

Jana Havrdová
Prezidentka České komory fitness
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naše cíle
● Reprezentace českého fitness sektoru jako výjimečného
odvětví národního hospodářství
● Nastavení standardů fitness profesí
● Organizace zkoušek z profesních kvalifikací
● Přípomínkování zákonů, které ovlivňují podnikatelské
prostředí v oboru fitness v České republice
● Organizace konferencí a setkání přinášejících cenné
informace a jejich vzájemnou výměnu všem hráčům
českého fitness sektoru
● Jednání jménem fitness sektoru se třetími subjekty včetně
orgánů státní správy a samosprávy
● Správa Českého registru fitness profesionálů
● Sdílení informací se zahraničním fitness sektorem
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výsledky ČKF
● Uspořádali jsme konferenci Zdravé fitness pro zdravé
Česko 2016 a 2017 vždy s více jak stovkou návštěvníků.
● Nechyběli jsme na veletrzích FIBO a Rimini Wellness,
odkud jsme přinesli mj. novinky v časopisu Fitness
Business.
● Účastnili jsme se kulatého stolu na téma Social Dialog
ve fitness v Krakově.
● Intenzivně jsme vyjednávali s autorskými svazy
zastoupenými zejména organizacemi OSA a Intergram.
A máme první dobrou zprávu. Od roku 2018 se sepisuje
jen jedna smlouva za všechny autorské svazy
dohromady!
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výsledky ČKF
● Stali jsme se partnerskou zemí projektu #BEACTIVE,
jehož se budou moci zúčastnit fitcentra v roce 2018.
● Aktivně jsme se účastnili 8. International Standards
meetingu Europe Active v Římě.
● Byli jsme partnery konference Be Active v Senátu
Parlamentu ČR.
● Propagovali jsme sektor fitness ve všech dostupných
médiích. Nechyběla ČT, Český rozhlas, Lidové noviny,
Rádio Zet, Seznam Zprávy, Novinky.cz a řada dalších.
● Pracovali jsme na dalších standardech fitness profesí
a tak je před schválením na MŠMT Instruktor pohybových
aktivit pro osoby s civilizačními onemocněními a v
závěrečné schvalovací fázi je také tvorba standardu
Osobní trenér ve fitness.
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INFORMACE O SPOLEČNOSTI
Česká komora fitness, z.s.
Ohradské nám. 1628/7a
155 00 Praha 5
E-mail: info@ceskakomorafitness.cz
Web: www.komorafitness.cz

