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Příloha č. 1 

Plánek fitness centra Eden 
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Popis plánku 

 

č. 1 Šatna pro personál 

Tento malý prostor je využit pro osobní účely. Slouží jako šatna pro zaměstnance. Místnost 

je vybavena osvětlením, věšákem a dalšími odkládacími prostory. 

 

č. 2 Nevyužitý prostor 

Místnost má rozměr 8 m2. Dříve se zde nacházelo solárium, které majitel později zrušil. 

Prostor je vybaven okny s možností stálého větrání, osvětlením, odpadkovým košem, 

věšákem, dávkovačem jednorázových papírových ručníků a omyvatelným kusem nábytku 

sloužícímu k odkládání osobních věcí zákazníků. 

 

č. 3 Solárium 

V této místnosti o rozměrech 4 m2, se nachází solárium Sportarredo Holiday 35. Prostor je 

vybaven okny s možností stálého větrání, osvětlením, odpadkovým košem, věšákem, 

dávkovačem jednorázových papírových ručníků a omyvatelným kusem nábytku sloužícímu 

k odkládání osobních věcí zákazníků. 

 

č. 4 Místnost s barem 

Místnost s barem má 40 m2. Podlaha je pokryta dlažbou, součástí je lednice a dvojdřez, kde 

jedna část je označena a vyčleněna pro mytí rukou, druhá část pro mytí nádobí; dále dávkovač 

mýdla a jednorázové papírové ručníky určené k mytí rukou obsluhujícího personálu. 

 

č. 5 Předsíň 

Jedná se o příchodový prostor, ze kterého se dostaneme k baru, soláriu, šatně pro personál, 

k šatnám pro zákazníky a do posilovacího prostoru. Mimo to se zde nachází 3 stolky s židlemi 

k posezení a také vitrína se solární kosmetikou. Prostor je zdoben diplomy a poháry ze 

silového trojboje. Podlaha je pokrytá kobercem. V místnosti se dále vyskytuje osvětlení, 

odpadkový koš, odkládací prostory, věšáky. 

 

 

 



č. 6 Cvičební plocha 

Cvičební plocha má 125 m2. Pravá a zadní stěna je obložena zrcadly, na levé straně se 

nacházejí okna s možností stálého větrání. Prostor je vystlán kobercem. Po obvodu se 

nacházejí tyto stroje: 2x Cyklotrenažér, běžecký trenažér, crossový trenažér, stoper, 

multifunkční press, lavice na zákop v leže, překopávač, lavice pro bench press, scottová lavice 

2x, klec, stroj pro výpony v sedě, polohovací lavice, masážní pás, stroj na přítahy 

v předklonu, stroj na tlaky v sedě před sebe, hyper extenzy, leg press, hacken dřep, 

jednoručky, šikmá lavice, s negativním sklonem, pec deck, multifunkční klec (ribstole, 

bradla), multifunkční stojany (vesla, kladky, kyvadlo addukce, abdukce stroj), stroj pro 

addukci a obdukci noh v sedě, boxovací pytel. 

 

č. 7 Chodba 

Chodba umožňuje vstup do pánských a dámských šaten, na sociální zařízení, do 

posilovacích prostorů, do vstupního prostoru a přechodné chodby, která je oddělena mříží. 

 

č. 8 Přechodná chodba do prostorů školy 

Tato chodba umožňuje přejít z posilovny do prostorů školy a také do potencionální 

boxovací místnosti. 

 

č. 9 Boxovací místnost 

Boxovací místnost je zatím ve výstavbě. Bude se zde nacházet boxovací pytel zavěšený 

uprostřed místnosti a ribstole. Prostor je vybaven osvětlením, odkládacím prostorem a 

podlaha je pokryta kobercem. 

 

č. 10 Pánská šatna 

Prostor má rozlohu 10 m2. Podlaha v šatnách je pokryta kobercem, místnost je standardně 

vybavena (koš na odpadky, lavice na sezení, kovové uzamykatelné skříňky, zrcadlo). 

 

č. 11 Dámská šatna 

Prostor má rozlohu 10 m2. Podlaha v šatnách je pokryta kobercem, místnost je standardně 

vybavena (koš na odpadky, lavice na sezení, kovové uzamykatelné skříňky, zrcadlo). 

 

 

 



č. 12 Sociální zařízení 

Místnost je vybavena sprchou pro muže, sprchou pro ženy, WC pro muže, WC pro ženy a 

umývárnou. Tyto prostory jsou vybaveny odpadkovými koši a toaletními potřebami 

k jednorázovému použití (dávkovač mýdla, dávkovač papírových ručníků). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

CENÍK SLUŽEB A NÁPOJŮ 

 

CENÍK SLUŽEB 

 

Jednorázový vstup………………………………………..           40 Kč 

Měsíční permanentka…………………………………….           400 Kč 

Bodová permanentka (10 bodů)…………………………            350 Kč 

Čtvrtletní vstup………………………………………….            1050 Kč 

Roční vstup………………………………………………           3 650 Kč 

Solárium 1 min…………………………………………..            4 Kč 

Solárium 110 minut……………………………………..            400 Kč 

Solárium 240 min……………………………………….            800 Kč 

 

CENÍK NÁPOJŮ 

 

PŘEDTRÉNINKOVÉ STIMULANY S OBSAHEM ARGININU A KREATINU 

Shock Therapy, Blood, Dymatize Spand………………..               30 Kč 

Blood……………………………………………………     30 Kč 

Dymatize Spand…………………………………………               30 Kč 

 

NÁPOJE KE KONZUMACI BĚHEM TRÉNINKU 

Iontový nápoj……………………………………………   10 Kč 

Scivation Xtend (BCAA, glutamin, citrulin)…………….   15 Kč 

iRon Puls (šumivý energetický nápoj)…………………..   10 Kč                              



POTRÉNINKOVÉ NÁPOJE 

Proteinový nápoj………………………………………   25 Kč 

Gainer…………………………………………………   15 Kč 

 

OSTATNÍ 

Káva (espresso, turek)………………………………..               10 Kč 

Čaj (černý, ovocný, zelený)…………………………..                  10 Kč 

Mléko (250 ml)………………………………………       10 Kč 

+ energetické nápoje, minerální vody, Aloe Vera atd. podle denní nabídky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 

Dotazník pro stávající klienty 

Vámi zvolenou odpověď zakroužkujte či slovně vypište. Předem děkuji za Váš čas. 

1) Pohlaví 

• Muž 

• Žena 

2) Věk 

• 15 – 25  

• 26 – 35 

• 36 – 45 

• 46 - … 

3) Odkud jste se dozvěděl (a) o tomto fitness centru? 

• od známých  

• z internetu   

• jiná možnost______________________________________________________ 

4) Jak často navštěvujete toto fitness centrum? 

• Denně   

• 1x týdně 

• 2x – 3x týdně 

• 4x – 6x týdně 

• Příležitostně 

5) Jste spokojeni s personálem a službami tohoto fitness centra? Pokud ne, s čím? 

• Ano 

• Ne, nebyl(a) jsem spokojen(a) s_______________________________________ 

6) Co považujete u fitness centra Eden za výhodu či nevýhodu? 

• Výhoda__________________________________________________________ 

• Nevýhoda________________________________________________________ 

7) Jaké další služby, výrobky či vybavení byste uvítali? 

• Uvítal(a) bych_____________________________________________________ 

 



 

Příloha č. 4  

Anketa pro veřejnost 
Vámi zvolenou odpověď zakroužkujte či slovně vypište. Předem děkuji za Váš čas. 

1) Pohlaví 

• Muž 

• Žena 

2) Věk 

• 15 – 25  

• 26 – 35 

• 36 – 45 

• 46 - … 

3) Navštívil(a) jste někdy fitness centrum? Při záporné odpovědi, již dále anketu 

nevyplňujte. 

• Ano 

• Ne 

4) Byl(a) jste spokojena(a) s jeho službami? Pokud ne, s čím? 

• Ano 

• Ne, nebyl(a) jsem spokojen(a) s _____________________________________ 

5) Jakou částku byste byl(a) ochoten(a) zaplatit za níže uvedené služby? 

• Jednorázový vstup do posilovny 

• Horizontální solárium hloubkové (cena za jednu minutu) 

• Infrasauna (cena za jednu osobu na 30 min.) 

• Nápoje a občerstvení při cvičení 

• Služby trenéra (např. pomoc při cvičení) 

• Sestavení tréninkového plánu 

• Sestavení jídelníčku 

• Zapůjčení hygienických potřeb (např. ručník) 

 

6) Jaké další služby, které nejsou zmíněné v předchozí otázce, byste uvítal(a) ve 

fitness centru? 

• Uvítal(a) bych: _________________________________________________ 



 

Příloha č. 5 

Měsíční prodej zboží 

Ukázkový měsíční prodej zboží z prosince roku 2009. 

 

Druh zboží 

 

Cena za 
1 kus v 

Kč 

Množství

Tržba v Kč Celkem 
kusů v 

prodejně 

Nákup 
zboží v 
prosinci 

Prodáno 
celkem 
kusů 

Beef Jerky 50 g 69,00 11 0 0 0,00
Ginkgo 40 mg 240,00 2 0 0 0,00
Rybí olej 150 tobolek 195,00 1 0 0 0,00
Beta karoten promo 125,00 1 0 0 0,00
Centralvita Energy100 250,00 4 0 1 250,00
Laktamyl 20,00 8 0 2 40,00
Hořčík 300 mg 120,00 1 0 0 0,00
KlimaLady 380,00 1 0 0 0,00
Laktavit 60 tobolek 180,00 1 0 0 0,00
Acerola + vit. C 170,00 5 0 0 0,00
C-komplex 250 tobolek 280,00 6 0 3 840,00
Echinacea 500 mg 175,00 6 0 1 175,00
Yucca 500 mg 120,00 7 0 3 360,00
B forte 60 tobolek 110,00 2 0 0 0,00
Maca 500 mg 215,00 3 0 1 215,00
Papája 90 tobolek 150,00 5 0 1 150,00
Compress Col. banán 860,00 0 1 0 0000
Excelent 85 g čoko 36,00 11 0 8 288,00
Excelent 85 g marcipán 36,00 9 90 27 972,00
Fruity tyčinka jahoda 33,00 5 0 5 165,00
Fruity tyčinka exotik 33,00 4 0 4 132,00
Fruity tyčinka maruňka 33,00 2 0 2 66,00
Fat dir. + Celluherb 680,00 3 0 0 0,00
Flexit liq. + Gelacoll 400,00 1 4 3 1.200,00
Aloe vera int. 750 ml 36,00 0 8 2 72,00
Box. bandáže 4,5 m 99,00 7 0 0 0,00
Box. bandáže 3,5 m 89,00 8 0 2 178,00
Chránič na zuby 100,00 3 3 2 200,00
Rukavice Muay 12 oz. 1.000,00 0 1 1 1.000,00
Chránič na loket 16,00 0 1 1 160,00
Trenky thaibox č. 4 320,00 0 1 1 320,00
Tržba celkem - - - - 6.783,00
 



 

 


