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Co je Česko se hýbe? 

 Nezávislá iniciativa založená na jaře 2011 motivující český lid     

    k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. 

 Projekt nezávislého sdružení nadšenců s přímou záštitou 
Českého svazu aerobiku, fitness a tance FISAF.cz 

 Zaměřuje se na celou českou populaci - od dětí                       
až po seniory.   

 Navazuje na evropské a světové snahy propagovat 
pravidelnou fyzickou aktivitu jako prevenci civilizačních 
onemocnění. 
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Cíle iniciativy 

 Zvýšit pohybovou gramotnost běžného českého člověka. 

 Vytvořit základnu podporovatelů „zdravého životního stylu 
a opomíjeného pohybu“.   

 Dostat se do povědomí státního i nestátního sektoru 
(zdravotnictví, školy, ministerstva, fitness centra atd.). 

 

 

Pravidelná fyzická aktivita na lékařské doporučení a 
následně lékařský předpis 
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Hlavní slogany kampaně 

 Choďte! (nejpřirozenější a základní pohyb člověka) 

 Nahoru pěšky, dolů výtahem! (do schodů pěšky, dolů            

se klidně svezte) 

 Uvědomte si, jak dýcháte! (stačí 10 plných nádechů                

a výdechů a starosti jsou menší) 

 Protáhněte se! (i v kanceláři máte možnost) 

 Vyrazte do přírody! (zeleň a slunce jsou lék na všechno) 

 Jděte do toho s přáteli (ve dvou a více se to lépe táhne) 
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Realizované akce v roce 2011 

 Den plný pohybu zdarma pro všechny - Kladno 18. června  

 TV přenos vidělo více jak 190 000 diváků 

 Odborná konference – 16. září 2011  

 Den otevřených dveří v síti sportovních partnerů – 17.září 2011 

 ve více jak padesáti fitness centrech po celé ČR a 2 700 školách 

 Více jak 370 připojených jednotlivců a cca 160 připojených subjektů 

 Záštitu nad kampaní Česko se hýbe na rok 2012 převzal Senát 
parlamentu České republiky! 
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První zkušenosti 
 Velká odezva z českého sportovního prostředí, 

zejména fitness sektoru 

 Více než 300 připojených subjektů/podporovatelů 
Česko se hýbe (sportovní svazy a asociace, města, 
školy, odborné lékařské společnosti, fitness a 
sportovní centra, sportovní profesionálové)  

 Nestačí připravovat sportovní akce a čekat na 
sportovištích – přijdou pouze ti, kteří již sportují 

 Řešení musí být komplexní a bude vyžadovat čas 
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Nová strategie 
Schody  

Česko se hýbe 
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Schod 1 
Oslovení široké populace zábavnou formou aneb přidat pravidelnou fyzickou 

aktivitu do každodenního života nestojí ani čas ani peníze 
MALÝ KROK K POHYBU – VELKÝ KROK PRO ZDRAVÍ 

Schod 2 
Sportovní a preventivní akce ve spolupráci s našimi 

podporovateli 
(např. spolupráce  s Pohyb a zdraví o.p.s.) 

Schod 3 
Soutěže pro začínající 

sportovce 
(Např. spolupráce s AŠSK) 
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Co opravdu funguje? 
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Nejbližší plánované akce – schod 1 
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Nejbližší plánované akce – schod 2  
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Nejbližší plánované akce – schod 3  

 

PROSINEC 2011 11 



A co fitness na předpis? 
 Ano, ale ještě nejsme připraveni. 

 Je třeba jasně nastavit úroveň znalostí a dovedností 
fitness a sportovních profesionálů – standardizovat 
fitness profese. 

 Je třeba rozvíjet intenzivní spolupráci mezi 
zaměstnavateli a vzdělavateli v oboru fitness, 

 Je třeba rozvíjet mezioborovou spolupráci mezi 
sportovním prostředím, orgány státní zprávy a 
samosprávy, lékaři, zdravotními pojišťovnami a dalšími 
subjekty. 
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Sektorová dohoda fitness 
 V roce 2011 byly sestaveny standardy prvních 5 fitness 

profesí v systému Národní soustavy kvalifikací a 
popsány jednotky práce v rámci projektu Národní 
soustavy povolání 

 15.12. byla podepsána Sektorová dohoda fitness – 
popisuje aktuální stav fitness sektoru a navrhuje řadu 
opatření ke zvýšení kreditu tohoto sektoru jako 
jednoho z řádných odvětví národního hospodářství a 
nastavení a rozvoje kvality jeho služeb. 
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Mezinárodní konference Praha 6.6.2012 
 

Evropský kvalifikační rámec a mezinárodní spolupráce 
ve fitness sektoru  

 

Hans Muench, ředitel IHRSA pro Evropu,  

Herman Rutgers, výkonný ředitel EHFA,  

Cliff Collins, ředitel EREPS,  

Eric Vandenabeele, FITNESS.be a  

Christian Pierar, předseda Národního belgického syndikátu 
pro zaměstnavatele Fitness & Wellness průmyslu  

Více na www.ceskakomorafitness.cz 
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http://www.ceskakomorafitness.cz/


 

 

Děkuji za Vaši pozornost!!! 

 

Mgr. Jana Havrdová 

Prezidentka Českého svazu aerobiku, fitness a tance 
FISAF.cz 

Prezidentka České komory fitness o.s. 
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