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Abstrakt  

Název: 

Přírodní tělocvičny v části Šáreckého údolí na Praze 6 

Cíle:  

Cílem této bakalářské práce je návrh pro realizaci přírodní tělocvičny v části Šáreckého 

údolí na Praze 6 se stručnou ukázkou jejího využití. 

Metoda: 

Terénní šetření v dané lokalitě. Analýza současného stavu přírodního parku a určení 

parametrů pro návrh multifunkčního hřiště. 

Výsledky: 

Konečný návrh přírodní tělocvičny je rozčleněn na tři ucelené části tak, aby reflektoval 

potřeby sportovců, dětí dle jejich zaměření a různých věkových kategorií.  

První část multifunkčního hřiště je parkour, určený pro věkovou kategorii 10 let a více. 

Jde o umění pohybu překonávat překážky, při kterých je využívaný přirozený pohyb, 

jako je běh, skákání a lezení. Druhá část je Street workout neboli „posilovna“ pro 

věkovou kategorii od 12 let. Slouží pro kondiční rozvoj na tradičním nářadí, jako jsou 

bradla, hrazda, kruhy, žebřiny a šikmé plošiny. Třetí částí je dětské hřiště určeno dětem 

ve věku od 3 let. Disponuje prvky pro přelézání, podlézání, šplhání, lezení a skákání. 

Posiluje jejich fyzickou zdatnost, vůli a sebevědomí. 

V této kombinaci se mohou zapojit všechny věkové kategorie a vznikne tak moderní 

multifunkční hřiště. 

Kombinací uvedených částí vzniká moderní multifunkční hřiště pod širým nebem. 

Klí čová slova: 

Přírodní tělocvična, historie cvičení, parkour, posilování, parkourové hřiště, street 

workout, cvičení v přírodě, pohyb.  



 

 
 

Abstract 

Title:  

Outdoor gyms in the Sarka Valley, Prague 6  

Objectives:  

This dissertation sets out to assess a proposal for the possible implementation of outdoor 

gyms in the Sarka Valley, Prague 6 including a brief demonstration of its use.  

Methods:  

Field surveys in the area. Analysis of current situation and determine the nature park 

parameters for the design of multifunctional playground. 

Results: 

The final proposal of a outdoor gym is divided into three comprehensive parts to reflect 

the needs of athletes, children, depending on their specialization and different ages. 

The first part of the multifunctional playground parkour is designed for ages 10 years 

plus. It is the ability of overcoming the obstacles, in which the use of natural 

movements such as running, jumping and climbing. The second part of the Street 

workout or "gym" for the age group from 12 years. This is used for fitness development 

on traditional tools such as, parallel bars, horizontal bar, rings, and hayrack sloping 

platforms. The third part is a playground designed for children aged 3 years. Here are 

the elements for climbing over, toadying, climbing, climbing and jumping. Strengthens 

their physical fitness, willingness and confidence. 

In this combination, all age categories could be involved and it is creating the modern 

multifunctional playground. 

By combining these parts, we create a modern multifunctional playground in the open 

air. 

Key words:  

Outdoor gym, exercise history, parkour, strength training, parkour playground, street 

workout, exercising outdoors, movement. 
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1. ÚVOD 
Předkládaná práce se zabývá návrhem přírodní tělocvičny a jeho specifikací. Důvodem 

pro zkoumání tohoto tématu je fakt, že společnost za poslední dekády prošla velkou 

transformací. Především v souvislosti s prudkým rozvojem moderních technologií se 

životní styl proměnil zásadním způsobem. 

Společnost se naučila efektivně využívat dostupné sofistikované nástroje a cíleně tak 

nasměrovat vynaložené úsilí, čímž se celý proces značně usnadnil. Díky moderním 

technologiím tak již není manuální práce nepostradatelnou součástí každodenního 

života běžného občana - je nahrazena efektivnější formou práce. Pokud ovšem člověk 

tráví v kanceláři průměrně osm hodin denně, má to také mnoho negativních dopadů na 

jeho tělo. Doprovodným jevem je všudypřítomný stres, který v kombinaci 

s nedostatkem pohybu vede k velkému nárůstu civilizačních chorob, jakými jsou 

například obezita nebo různé formy kardiovaskulárních onemocnění. Práce tento fakt 

neopomíjí a zkoumá způsoby prevence proti těmto moderním chorobám, a to 

nejjednodušší a nejpřirozenější formou pro člověka – aktivním pohybem.  

Ten může mít různé podoby, ovšem jedny z nepostradatelných jsou sportovní činnosti a 

aktivity v přírodě, které patří historicky neodmyslitelně k životu a vývoji celých 

generací lidstva. Spojením pohybu s pobytem v přírodě se znásobuje pozitivní vliv na 

fyzickou, ale zároveň i psychickou rovnováhu člověka. 

Výše uvedené příčiny byly inspirací pro vznik této práce a následného konkrétního 

návrhu multifunkční přírodní tělocvičny. Lokalita byla pečlivě vybírána a nakonec bylo 

zvoleno Šárecké údolí na území Prahy 6, jenž je, kromě jiných vlastností, snadno 

dostupné z centra města a zároveň známé svojí přirozenou krásou. Autorka v práci 

rozebírá konkrétní dopady na tuto lokalitu, a především důvody jejího výběru. 

Objasňuje tak nejen funkci navrhované přírodní tělocvičny, ale také její specifické 

využití. 

Není možné opomenout historické souvislosti a vývoj jednotlivých sportovních směrů. 

Autorka se zabývá vývojem tohoto odvětví jak ve světě, tak poté jejich vliv a 

samostatný vývoj v České republice. Důležitým faktorem je pochopení potřeb 

zkoumaných společenských skupin, pro které je toto hřiště určené. 
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V práci budou dále zkoumány materiály pro realizaci této přírodní tělocvičny, jejichž 

výběr a návrh je zdůvodněn v kapitole 4.2. Stěžejní je výběr odolného materiálu vůči 

povětrnostním podmínkám a opotřebení a zároveň jeho bezpečnostní prvky. 

Technické parametry navrhovaného hřiště byly specifikované dle daných aktuálních 

stanov a norem, které byly čerpány z internetových stránek www.technickenormy.cz a 

www.technicke-normy-csn.cz, které určuje Zákon č. 22/1997 Sb. 

Součástí předkládané práce je grafické znázornění jednotlivých prvků cvičebního 

nářadí. Dále turistická mapa, kde je vyznačená přesná lokalita a zasazení přírodní 

tělocvičny a v neposlední řadě ukázka možnosti cvičebního využití tohoto hřiště. 

Cílem práce je vytvoření multifunkčního hřiště pro vícero skupin a sportovních stylů 

tak, aby jeho návratnost a oblíbenost byla co největší. Stěžejní je vytvoření atraktivních 

cvičebních prvků s jejich využitím pro jednotlivé věkové kategorie. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Historie cvičení v přírodě 

 Historie cvičení v přírodě je stejně stará jako lidstvo samo. Člověk v boji o přežití začal 

rozvíjet své fyzické i duševní síly, zdokonaloval zbraně, souvisle cvičil a vytvářel 

pomůcky ke snadnějšímu lovu zvěře, kterými byly lodě, vory, sněžnice pro snadnější 

pohyb ve sněhu, atd. Základem byly přirozené pohyby jako skoky, běhy, zdolávání 

přírodních překážek a plavání. Později se lidé museli naučit zacházet se zbraněmi, jako 

byl luk, oštěp a další. Na tomto rozvoji měly podíl také obřadní rituály, které měly 

skupinový charakter umožňující soutěživost mezi sebou, což přispělo ke vzniku soutěží 

typu olympijských her (Waic, 2008). 

Historie cvičení ve světě 

Jeden z nejstarších tělesných systémů se datuje 2 000 př.n.l. v Číně. Obsahoval prvky 

léčebné a zdravotní gymnastiky, jejichž základem byla prostá cvičení (úklony, stoje, 

pohyby paží a nohou, pohyby v sedu a lehu, dýchací cviky).  

Naproti tomu v Indii využívali tělesných cvičení pro přípravu vojáků, ale také pro 

obnovu a udržení zdraví. Začátkem 3. století př.n.l. postupně vznikl výchovný systém, 

který si žádal všestranné a harmonické cvičení (jakýsi desetiboj). Polovina z nich byla 

zaměřena na fyzickou stránku lidského těla (šerm, zápas, box, skok a plávání) a druhá 

půlka na duševní rozvoj (výklad starých děl, znalosti rostlin a zvířat, psaní, znalosti 

gramatiky a matematiky). 

Především výchovný efekt využívali v Egyptě, kde měla tělesná výchova velký význam 

již od dětství a její úroveň je dobře známá díky vyobrazením, která můžeme najít 

na stěnách egyptských hrobek, chrámů a zachovalých papyrech.  

V antickém Řecku uznávali především krásu celého těla i duše, tzv. kalokagathia. 

Během vzdělávání zabírala tělesná výchova větší procentuální část (převážně 

gymnastika), které se však mohli účastnit pouze muži. Ženy byly vychovávány k 

domácím pracím a k budoucí roli matky a manželky. Otroci nesměli cvičit, jelikož 

tělesná výchova byla chápána jako základní povinnost svobodného občana. V antickém 

Římě se konaly četné slavnosti sportovního charakteru převážně k úctě k mrtvým a 

poctě bohů. Na programu byl tanec, box, zápas, běh apod. Časté byly také vozatajské1 

závody a zápasy, kterých se účastnily i ženy. Později byly pořádány soutěže na život a 

                                                 
1Koňské spřežení s jedním nebo více jezdci, kteří jedou pouze na malé otevřené plošině. 
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na smrt, v nichž bojovali váleční zajatci, ale i dravá zvěř, tzv. gladiátorské hry  (Waic, 

2008). 

Cvičení v rámci České republiky 

Největším fenoménem středověku se stal ideál rytíře, sice zbožného, ale užívajícího 

si života naplno. Výchova rytíře probíhala organizovaně a byla složena z tzv. sedmi 

rytířských ctností: jízda na koni, střelba z luku, zápas, šerm, lov, hra v šachy 

a šermování. Důležitou součástí rytířského života byla účast na turnajích, které 

v Čechách pořádali již poslední Přemyslovci, a následně byl jejich velkým nadšencem 

Jan Lucemburský. 

Dochované historické materiály dokazují, že různé formy tělovýchovných aktivit 

se odehrávaly i ve vesnickém prostředí, kde lidé žili na okraji přírody a v souladu s ní. 

Stereotypní život vesničanů ovlivňovalo střídání ročních období, v létě probíhaly práce 

na polích a v zimě, v období svátků, byly náplní zábavné hry, ve kterých nebyla žádná 

pravidla ani systém. Spíše šlo o pohybový spontánní projev navazující na zvyklosti 

a staré tradice. Děti se bavily zejména běžeckými, pálkovacími, míčovými hrami 

a tancem, dospělí muži vyplňovali volný čas vzpíráním těžkých předmětů či zápasem. 

Cvičení vesničanů mělo spíše náhodný charakter na rozdíl od měšťanů, kteří brali sport 

jako organizovanou činnost. 

Jan Ámos Komenský se pokusil o vytvoření vševědného (pansofického) systému, jehož 

pojetím bylo všeobecné vzdělání pro všechny vrstvy bez rozdílu pohlaví. Jeho dílo mělo 

mimořádný přínos k problematice tělesné výchovy a spočívá v zařazení tělesných 

cvičení a pohybových her do pedagogické praxe městských škol. Podle Komenského 

bylo nutné uchovat a rozvíjet tělesný pohyb dětí, doporučoval procházky, skoky, běh, 

umírněné zápolení, hry s míčem, kuželky, kuličky a hru na slepou bábu. Za zcela 

bezvýznamné považoval hry v kostky, tvrdý zápas, šerm a plavání. 

Nemalý přínos pro tělesnou výchovu počátku 19. století měl Johann Christian 

GutsMuths. Položil základy novodobé tělesné výchovy nejen pro školní výuku. 

Inspiroval se antickou gymnastikou, středověkým uměním rytíře, vojenskou praxí, 

lidovými a dětskými hrami. Do svého systému zařadil cvičení na jednoduchých 

nářadích, chůzi, plavání, zvedání a nošení různých předmětů, pohánění obruče 

a pohybové hry určené k odpočinku brané jako volnočasová aktivita. 
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Pro českou tělesnou kulturu 19. století měl veliký význam Jan Malypetr, který v zimě 

cvičil v tělocvičnách a v létě na cvičištích. Nejvíce využíval nářadí typu koz, bradel, 

hrazd, koní na šíř, kruhů a žebříků. Součástí cvičení byly i běh a chůze, se kterými 

se setkáváme s oblibou dodnes. Společně s K. J. Erbenem, F. L. Čelakovským a J. E. 

Purkyněm vytvořili první české tělocvičné názvosloví, z něhož čerpal při tvorbě 

tělocvičné terminologie dr. M. Tyrš (Waic, 2008). 

Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner založili tělovýchovný spolek, který v historii české a 

slovenské tělovýchovy zaujal pozici největší a nejúspěšnější organizace pod označením 

Sokol. Inspirací jim byl německý turnerský spolek a antická kalokagathie. Sokol byl 

považován za ideál sportu, který propagoval cvičení jako nástroj k všestrannému rozvoji 

jedince i celku s cílem národního kolektivizmu. Byl zřízen ve veřejném zájmu 

vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost. Postupem času si 

osvojoval různé sporty, pořádal Šibřinky2, dětské tábory, výlety do přírody a mnoho 

dalších aktivit (Waldauf, 2007). 

Šiřitelem myšlenky sportu pro všechny a ve všech vrstvách národa byl významný 

francouzský pedagog Pierre Courbertin. Dle něj bylo nezbytné nalézt takovou tělesnou 

činnost, která člověka uspokojuje. Je důležitější, aby si každý, ve skromnosti 

a rovnoměrnosti každodenního života, bez rozdílu užíval blahodárností sportu a nejen 

slavil jednou za čtyři roky olympijské hry. Roku 1926 vyhlásil právo na sport 

za základní lidské právo. 

Pro přírodní cvičení byla největším přínosem osobnost Georgese Héberta, který 

prosazoval přirozenou metodu tzv. užitkové gymnastiky ve spolupráci nejprve 

s námořníky, později se ženami a dětmi. Volil pohyb pro život přirozený a nutný 

především ve formě běhů, skoků, šplhání, zvedání, úpolů a plavání. Vytvořil jakési 

tabulky Zákoník síly (1923), kde se hodnotila výkonnost podle norem, které jsou 

zpracovány v tabulkách pro různý věk a pohlaví (Waic, 2008). 

V různých etapách historie se pojem cvičení v přírodě nebo cvičení obecně opírá o 

nejjednodušší pohyby spojené s chůzí, během nebo jen pobytem v přírodě. Postupem 

času se tyto sportovní aktivity zdokonalovaly díky důmyslnějším nářadím a pokroku v 

myšlení lidí obecně.  

                                                 
2Šibřinky – pojmenování veselých maškarních sokolských zábav poprvé v roce 1865 až dodnes 
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2.2 Gymnastika jako základní stavební kámen pro nové sportovní 
směry 

Pojem gymnastika vznikl ze starořečtiny a jeho základ slova „gymnasein“ znamená 

v překladu cvičit nahý a „gymnastes“ v překladu bojovník. Tento překlad je zavádějící, 

jelikož v antice označoval i člověka zabývajícího se vědou o tělesná cvičení a v celé své 

šíři vypovídá o harmonickém propojení fyzické a psychické složky člověka. Do druhé 

světové války se v Čechách místo termínu gymnastika používal název tělocvik 

a přisuzuje se dr. M. Tyršovi. Pod tímto termínem bylo vnímáno široké spektrum 

různých pohybových aktivit. Tyrš, jehož sokolský tělovýchovný systém vycházel z děl 

humanistů (zakladatelé Komenský, Loocke), se významně inspiroval rovněž 

gymnastickými systémy z konce 18. a začátku 19. století. Čerpal především 

z německého turnérského systému (zakladatelé GutsMuths, Hahn, Eiselen), který 

položil základy nářaďovému cvičení a švédského ozdravného systému (zakladatel 

Ling). Návrat pojmu gymnastika nastal v 50. letech 20. století pod vlivem sovětské 

teorie, která se pokusila o strukturální rozdělení tělesných cvičení (gymnastika, sport, 

hry, turistika) (Krištofič, 2008). 

Základní charakteristické rysy gymnastiky jako sportovního směru 

Gymnastiku lze charakterizovat jako otevřený systém účelově uspořádaných 

pohybových aktivit, zaměřených na kultivaci biologického potenciálu člověka. 

V současné době se stále rozvíjí, přibývají nové gymnastické sporty jako je teamgym, 

gymnastický aerobik, gymnastická akrobacie, fitness, akrobatický rock and roll a další. 

Gymnastické sporty můžeme rozdělit na olympijské a neolympijské. Mezi olympijské 

zatím patří pouze sportovní, moderní gymnastika a skoky na trampolíně. Sportovní 

gymnastika je nejstarším olympijským sportem s bohatou tradicí a výraznými úspěchy 

našich sportovců (gymnastky V. Čáslavská a E. Bosáková) (Krištofič, 2008). 

Navazující nové sportovní směry 

Nové generace nemají již tak blízký vztah ke klasické gymnastice, spíše vyhledávají 

nové směry z ní vycházející. Je to dáno možnostmi a především vznikem sportovišť, 

která nebyla dříve dostupná. Tyto směry jsou zároveň součástí životního stylu, který 

je pro dnešní mládež velmi důležitý. 
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Street Workout 

Sportovní aktivita, která se v poslední době těší velké oblibě, pochází z chudinských 

čtvrtí Ruska a populární se stala díky rozsáhlé internetové síti po celém světě. Tento 

druh sportu odvedl mládež od potulování. Snahou o snížení kriminality začaly úřední 

orgány stavět speciální hřiště s potřebným vybavením a prvky, důležitými pro správný 

„venkovní trénink“. Street Workout pod tímto termínem označuje novodobý trend 

provozování kalisteniky3 na specializovaných hřištích, či venkovních posilovnách. 

Street Workout využívá v běžné praxi obecně známé cviky pro rozvoj síly užívané ve 

sportovní gymnastice (Wikipedie[online], 2016). 

Parkour 

Francouzští vojáci inspirováni „přirozenou metodou Georgese Hebérta“, vytvořili to, co 

je dnes známo pod pojmem „parcoursducombattant“. Jejím zakladatelem je David 

Belle. Základem parkouru je schopnost dostat se z bodu A do bodu B, plynule, 

efektivně a bezpečně za pomoci svého vlastního těla. Pomáhá v překonání libovolných 

překážek v okolním prostředí, zábradlí, betonové zdi, větve, kmeny a skály. Může být 

provozován jak ve městě, tak i na venkově a lidé, kteří se mu věnují, si říkají trauceři“ 4 

(Witfeld, 2013). 

„Uv ědomte si, že toto umění bylo vyvinuto vojáky ve Vietnamu za účelem úniku nebo 

přiblížení se: to je duše parkouru, kterou bych chtěl uchovat. Je nutné odlišit, co je 

krizové situaci užitečné a co nikoliv. Potom pochopíte, co parkour je a co není. Takže 

pokud předvádíte akrobacii na ulici za účelem vlastního předvedení, neříkejte tomu 

parkour. Akrobacie existovala dávno před parkourem.“ 

(David Belle) 

  

                                                 
3Kalistenika je pojem označující cvičení s vlastní tělesnou hmotností. 
4Trauceur – člověk provozující parkour, parkourista. 
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2.3 Pohyb a rekreace v přírodě 

Podle Slepičkové (2000) volný čas poskytuje prostor pro naplnění řady lidských potřeb. 

Mezi základní patří nutnost odpočinout si, zregenerovat své fyzické a psychické síly, 

zrekreovat se. Rekreace má v našem životě své nezastupitelné místo, je jeho větší 

či menší součástí. Slovo rekreace je odvozené od latinského slova „recreare“. Creare 

znamená tvořit, předpona re dává tomuto slovu význam opakování, opětovného 

vytvoření. V přeneseném slova smyslu pak recreare značí obnovit, osvěžit. Rekreace v 

sobě zahrnuje aktivity určitého typu, jejichž provádění současně přináší: 

• odpočinek, 

• zábavu, 

• znovunabytí psychických a fyzických sil. 

U pohybové rekreace má pohyb hlavní roli. Řadí se sem zájmová tělocvičná činnost, 

případně i jiná pohybová aktivita zaměřená na obnovu pracovní síly, na vyrovnání 

disbalancí jednostranné práce a nezdravého životního prostředí, na prevenci 

civilizačních chorob, na radostné a kulturní prožití volného času. Tělesná kultura 

má možnosti uspokojovat široké spektrum lidských potřeb, a to nejen primárně nutných, 

tj. pohybových, ale i vyšších potřeb duchovních a společenských. 

Volný čas můžeme popsat jako dobu, časový prostor, v němž máme možnost pracovat 

nebo se účastnit aktivit, na základě svého svobodného rozhodnutí, které nám přináší 

fyzické i psychické uspokojení. 

Tělesný pohyb je přirozený projev zdravého člověka. Dnešní doba s sebou přináší 

mnoho změn zejména ve vědeckotechnické revoluci, a proto je požadavek na pohyb 

stále aktuálnější. Vzniká požadavek kompenzace k fyzicky pohodlnému, sedavému a 

zároveň psychicky náročného způsobu života. Tělesný pohyb je omezován dopravou, 

fyzicky náročná manuální práce je přenechávána strojům, ale pracovní proces vyžaduje 

stále větší soustředěnost a vyšší kvalifikaci. Životní tempo stoupá a to se nepříznivě 

projevuje v psychickém napětí a častějším nemocem. Bez uměle vytvářených 

sportovních aktivit by takovýto vývoj vedl k postupnému vytváření populace tělesně 

ochablých a psychicky nevyrovnaných lidí. Už dnes si pěstujeme špatný životní styl a 

stoupá procento tzv. „civilizačních chorob“. 

Jako vhodnou prevencí je tělesný pohyb. Působí mechanismem aktivního odpočinku, 

vede ke zvýšení celkové zdatnosti a je stimulátorem tělesných a psychických funkcí. 
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Tělovýchovné činnosti charakterizuje převážně zábava, pestrost a proměnlivost. 

Jsou zdrojem prožitků, které se v moderním způsobu života dají jen těžko prožít. 

Tělesná výchova a sport charakterizuje soutěživost, hravost a především optimistické 

pojetí. Lidé z větší části nejsou na tělesné výchově existenčně závislí, pokud se nejedná 

o vrcholové sportovce. Možný neúspěch odrazuje slabší jedince od vytyčených cílů. 

Městský život vede k určité izolovanosti jedince. Tělesný pohyb pomáhá nebezpečí 

izolace překonávat (Drdácká, 1987). 

2.4 Cvičení v přírodě 

Moderní doba je charakteristická velkým množstvím stresu, který způsobuje tlak na náš 

výkon i na náš vzhled. Nejde pouze o fyzickou stránku, ovšem také o naši psychickou 

spokojenost. K dosažení kvalitnějšího života často nepomůže jen materiální stránka 

zhmotněná penězi nebo majetkem obecně, ale právě zmíněná spokojenost a 

vyrovnanost. 

Kvalitně prožitý život spočívá podle Czikszentmihalyiho v tom, jak naše mysl filtruje 

teorii „flow“. 5 Nalézt cesty, jak ovládat prožitky a ovlivňovat jejich kvalitu, je základem 

pro spokojenost každého člověka. Tato problematika je oblíbeným tématem pro mnoho 

myslitelů v tomto oboru. Platí zde úsloví: „Pořád se chystáme žít, ale nikdy nežijeme.“ 

(Neumann, 1998). 

Cvičení v přírodě je součástí tělesné kultury, která se vyvíjí již po staletí, což jsme 

si blíže popsali v kapitole 2.1. Z celkové pohybové aktivity člověka můžeme vydělit 

soustavu tzv. přirozených tělesných cvičení, ta jsou tvořena základním fondem 

pohybové činnosti člověka: chůze, běh, skoky, šplhání, lezení, zvedání, nošení, vrhání, 

házení, plížení, rovnovážné cvičení, jednoduché úpoly, překonávání přírodních 

překážek.  

Cvičení v přírodě je dle organizace různorodé a záleží na jejím zaměření. V níže 

uvedeném členění si přiblížíme charakteristiku základních norem (Waic, 2008). 

  

                                                 
5Flow – z anglického plynutí – moment, ve kterém člověk nevnímá čas ani prostor a užívá si nějakou činnost. 
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Sýkora (1986) rozděluje pohybové aktivity do čtyř skupin, kterým jsou věnovány 

následující odstavce. 

Přirozená cvičení 

Toto cvičení můžeme provádět v jakémkoliv ročním období s využitím nejrůznějších 

částí přírodního prostředí i prostředků: 

• pěšiny, lesní cesty, polní cesty pro přesun chůzí, během, místo pro házení, vrhání, 

soutěže, pohybové hry, 

• lesy – šplhání, přelézání, plížení, cvičení rovnováhy, komínové lezení, slalomy, 

• louka – všestranné využití k libovolným hrám, soutěže družstev, přetlačování, 

házení, cvičení s kládami a poleny, 

• svahy – slalomové seběhy, výběhy, 

• rybníky, řeky, potoky – brodění, přeskakování, skoky o tyči, přehazování, 

překonávání peřejí, přemostění pomocí lana, 

• lomy, pískoviště – akrobacie, skoky, výběhy. 

Tato forma se nejčastěji využívá na kurzech a táborech v podobě ranních rozcviček 

a soutěží. Dále jednotlivé prvky používáme ve školní tělesné výchově při plnění osnov 

turistiky a branné výchovy.  

Výběhy do terénu 

Výběhy do terénu jsou pro cvičení v přírodě typické. Tyto prováděné lekce jsou předem 

připravené a mohou být modifikovány i náročnější verzí s improvizovaným programem, 

který vyžaduje zkušeného vedoucího lekce. Jde o terénní běh doplněný o přírodní 

stanoviště s cvičením nebo překonáváním přírodních překážek.  

Následující příklady nám dají představu o náročnější formě výběhu do terénu: 

• mírný běh, 

• různé formy štafet ve dvojicích, trojicích při přesunu, 

• přenášení polen štafetovým způsobem, 

• přehazování kamenů, 

• šplh na stromy do výše 3-4 metry, časový limit, 

• přechod klády nad jezem, 

• zdolávání překážky v družstvech, 

• hod na cíl. 
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Cvičení v přírodních stanovištích 

Mezi cvičenci mají velkou oblibu stanoviště zasazená v přírodním prostředí 

a využívající přírodních materiálů (provazové žebříky, lana, atp.). Obsahové zaměření 

v těchto areálech nám pomůže vytvořit lekci, kterou je možné využít na táborech, 

letních kurzech nebo v rámci cvičení v přírodě ve školní výuce. 

• začínáme úpolovými soutěžemi, navodí soutěžní atmosféru (přetahování lanem), 

• zdolávání skalní stěny pomocí lana, 

• přehazování břemen, 

• slalomová dráha, 

• přechod pohyblivé klády asi 30 cm nad zemí, 

• zdolávání drah z klád, lan a provazového žebříku, 

• posilování břišních a zádových svalů s využití polen, 

• zakončení vytrvalostním během. 

Terénní běhy 

Jsou využívány v rámci cvičení v přírodě a jejich metodika navazuje na celosvětové 

hnutí, které v 60. letech ovlivnili lékaři E. van Aaken a A. Lydiard a dali jim název jako 

„náš přítel běh“, „běh pro zdraví“, „běh pro život“. Ve vita-parcourech a areálech zdraví 

aj. jsou vytvářeny speciální běžecké tratě v přírodním prostředí např. finská stezka, 

běžecké stezky, kondiční oblouky a stezky zdatnosti. 

V ČR bylo koncem roku 1976 vybudováno přes 350 areálů zdraví a k základnímu 

vybavení těchto areálů patří kladiny, hrazdy, ribstole, činky z polen, svislé stěny. Stezka 

zdatnosti zahrnuje překážky typu skoky do stran, překážkovou dráhu, přehupnutí přes 

příkop, skok vysoký, přeskoky kůlů roznožmo, cviky rovnováhy aj. 

Jak uvádí Sýkora (1986), rozvoj sportovišť na našem území byl zahrnut již v plánu 

za minulého režimu. 

„Cvi čení v přírodě se zařazují do programu tzv. skupin zdraví v SSSR a v zónách zdraví, 

kde jsou organicky spojovány účinky přírodních sil s tělesným cvičením. Tendence 

k navrhování jednoduchých zařízení pro cvičení v přírodě je zřejmě při návrzích sadů 

a parků v obytných okrscích v řadě sovětských měst.“ 
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2.5 Přírodní sportovní areály 

Přírodní sportovní areál je otevřený prostor, který je určený k aktivnímu odpočinku, 

sloužící celé společnosti, nepřetržitě bez ohledu na roční období.  

Původní přírodní sportovní tělocvičny byly vybudovány v roce 1968 švýcarským 

architektem E. Weckemannem s podporou životného pojištění Vita. První hřiště 

bylo postaveno v Curychu ve Švýcarsku a dále se rozšiřovala do Evropy od roku 1972. 

Do USA se dostala o čtyři roky později . 

Podle Neuman a kol., (2002) rozlišujeme několik typů přírodních sportovních areálů 

a zařízení, která mají s touto tématikou úzkou souvislost. 

• plochy pro odpočinek, 

• plochy pro cvičení a sporty v přírodě, 

• chodecké a běžecké stezky a okruhy, 

• asfaltové chodníky a okruhy pro in-line brusle, skateboardy, kolečkové lyže, 

vozíčky, 

• trasy a stezky pro jízdu na zvířatech, 

• značené trasy a stezky, 

• přírodní sportovní areály vita-parcours, vstupní trasa, fit-dráha, finská stezka, areály 

zdraví, 

• hřiště určená pro děti a mládež, 

• lanové překážkové dráhy (hřiště, areály), 

• lezecká hřiště, lezecké areály, 

• centra volného času a zábavné parky aj. 

Areály zdraví 

Areály zdraví jsou komplexní zařízení se sociálním zázemím v parcích kolem sídel a 

lesa. Stanoviště a překážky jsou někdy označeny návodem pro jejich správné využití a 

vyznačují se 3 až 5 km dlouhou běžeckou stezkou. Původním záměrem areálu zdraví 

mělo být zvýšení kondice. Dnes jsou zařazovány do programů výchovy v přírodě pro 

školní a mimoškolní programy, do programů s nabídkou dobrodružství, mezi výzvové 

situace a zajímavé prožitky.  

Hrčka (1991) nazval areálem zdraví jednoduché veřejné tělovýchovně – rekreační 

zařízení v terénu, sloužící všem občanům pro tělovýchovnou činnost konanou s cílem 

aktivního odpočinku, upevnění zdraví a tělesné zdatnosti. Areál zdraví je možno 
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vybudovat všude tam, kde je to účelné z hlediska potřeb obyvatelstva, kde jsou vhodné 

hygienické a klimatické podmínky a kde jsou odpovídající požadavky ochrany přírody. 

Vita-Parcours 

Běžecké stezky jsou převážně součástí Areálů zdraví. Lesní centra s upravenou tratí. 

Kolem ní jsou rozmístěny překážky a stanoviště s uvedením návodu pro uživatele. 

Stanoviště umístěna v průběhu trati mají jednak zpestřit vlastní běh a změnit charakter 

zatížení, jednak mají umožnit ověřit si vlastní sílu, obratnost a koordinaci a v neposlední 

řadě se zaměřit na jejich rozvoj. Některé parkoury mají vybudováno i sociální zařízení 

a přístřešky pro převlečení. 

Vstupní trasa 

Vstupní trasa bývá kratší okruh doprovázený informačními tabulemi s názvem cviku, 

nákresem a doporučeným počtem opakování. Návštěvníky má zahřát a rozcvičit. 

Fit-dráha 

Fit-dráhu tvoří kruh o délce 2400 m, který po 100 m lemují cedulky s určením 

vzdálenosti a doplněný o šest posilovacích stanovišť. Na každém stanovišti je tabulka s 

obrázkem cviku a počtem opakovaní. 

Na začátku "Fit-dráhy" si každý může zvolit tréninkový stupeň, který pak určuje způsob 

běhu, obtížnost cviku na stanovišti a počet jeho opakování. Tréninkových stupňů 

je celkem dvacet a jsou rozděleny do pěti kategorií. První kategorie je svižné 

pochodování, druhá lehký běh, doplněná svižným pochodem, třetí kategorie pak lehký 

běh s občasnou chůzí, čtvrtá obsahuje lehký běh po celé trase a pátá kombinuje lehký 

a svižný běh. Pro vyhodnocení jsou v cíli připraveny tabulky. 

Finská stezka 

Je krátký okruh o délce 400 m. Tabulky určující vzdálenost jsou umístěny po 50 m. 

Na této dráze je lehká a měkká půda, která tlumí otřesy a šetří klouby. Je určena 

pro individuální trénink vytrvalosti, je ideální pro Cooperův aerobní program6, 

pro individuální běžecký trénink nebo pro udržování kondice (Neuman a kol. 2002). 

  

                                                 
6Cooperův aerobní program –běh na 12 min., při kterém se testovaná osoba snaží uběhnout co nejdelší vzdálenost 
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Par courseexercise 

V amerických parcích je těchto přírodních posiloven velice mnoho a skládají se z hrazd, 

protahovacího nářadí ve všech variantách a balančních kůlů. Tento druh posilovny není 

finančně náročný a vybudován může být kdekoliv v parku, v přírodě, na okraji lesa 

apod. Ve standardním provedení jsou hřiště uzpůsobeny na intervalový trénink a fitness, 

stanice jsou od sebe vzdáleny tak, aby bylo možné se mezi nimi proběhnout a následně 

se znovu protáhnout, posílit obratnost, pevnost nebo rovnováhu. Stanice jsou označeny 

cedulkou s obrázkem cviku a jeho popisem ve třech různých úrovních (Evans[online], 

2016). 
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3. CÍLE A ÚKOLY  
Cílem práce je seznámit čtenáře a prohloubit jeho znalosti o oblasti přírodních 

tělocvičen. V návaznosti na to navrhnout multifunkční přírodní, resp. venkovní 

tělocvičnu tak, aby zde měly využití různé sportovní styly spolu s integrací dětského 

hřiště. To bude svou přítomností plnit úlohu multigeneračního spojovacího prvku, který 

kromě vhodného doplnění sportovní plochy umožní dětem také pozorovat sportovní 

aktivity starších a může být inspirací k jejich dalšímu rozvoji v této oblasti. Napomůže v 

dětech probouzet touhu po sportu a pohybu, který se bude odehrávat v jejich 

bezprostřední blízkosti.  

Úkoly 

• Výběr a analýza terénu 

• Analýza cvičebních prvků 

• Návrh multifunkčního hřiště dle stanovených parametrů 

• Grafický návrh hřiště 

• Finanční rozpočet na realizaci hřiště 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Specifikace lokality 

Pro potřeby této bakalářské práce byla vybrána lokalita Šáreckého údolí, které prochází 

třemi městskými částmi Prahy 6 – Lysolaje, Dejvice, Nebušice o rozloze necelých 26 ha 

bohatých na faunu i flóru. Šárecké údolí je jedním z nejrozsáhlejších parků v Praze, 

který je možné využít pro skalní lezení, cykloturistiku nebo pěší turistiku. Existence 

vodní nádrže Džbán dává návštěvníkům možnost strávit horké letní dny u vody, nově 

s možností vyzkoušet si vodní lyžování nebo jiné atrakce pro děti. V rámci celého údolí 

jsou veřejnosti k dispozici ohniště, altánky, vyhlídky a další zajímavosti. 

V parku bohužel chybí dostatek míst pro aktivní odpočinek, protažení či posílení našeho 

těla tzv. „přírodní tělocvičny nebo posilovny“. Jedno takové zařízení se nachází 

na okraji lesa v městské části Nebušice, kde je vytvořen malý prostor pro případné 

protažení či posílení, například po běhu. Svou polohou ovšem není dostupný široké 

veřejnosti, ale především obyvatelům Nebušic.  

Tato skutečnost dává vzniku myšlence o vytvoření sportovního zázemí v přírodě právě 

v této lokalitě. Pro realizaci přírodní tělocvičny bylo zvoleno travnaté prostranství 

v blízkosti Evropské ulice. Jde o místo dobře dostupné linkami městské hromadné 

dopravy, s dostatkem parkovacích ploch pro osobní vozidla. Zároveň je skvěle dostupné 

pro pěší z přilehlých sídlišť Dědina, Vokovice, Červený vrh, která obývá kolem 30 000 

obyvatel. Nutno zmínit, že se nedaleko nachází Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy a areál by mohl být dobře využit i místními studenty.  
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Divoká Šárka – turistická mapa 

 
Zdroj - https://mapy.cz/turisticka?x=14.3148386&y=50.0974950&z=18&l=0&source=addr&id=9300454 

 

 

Divoká Šárka – z blízka 

 
Zdroj - https://mapy.cz/turisticka?x=14.3148386&y=50.0974950&z=18&l=0&source=addr&id=9300454 
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4.2 Výrobní materiál 

Materiály, které se používají na výstavbu venkovních tělocvičen, jsou nejvyšší kvality. 

Musejí být odolné vůči všem vlivům počasí a zároveň zátěži, které jsou vystavovány 

díky používání širokou veřejností. Nejen z těchto důvodů jsou kladeny vysoké nároky 

na povrchovou úpravu, pevnost, funkci a zároveň musí být ekologické, abychom 

nezatěžovali životní prostředí. 

Dřevo  

Každá realizační firma používá odlišné druhy dřeva, nejčastěji se používají akát, 

borovice nebo dub. Využívá se především na podlahy, sloupky a bočnice. Dřevo často 

praská, a proto se vyhýbáme sukovému dřevu a používáme dřevo spíše celistvé nebo 

lepené.  

Ochrana dřeva je dle platné evropské i české normy ČSN EN 351. Druhů chemické 

ochrany je několik, záleží na riziku napadení dřeva biotickými7 a abiotickými8 činiteli. 

Impregnace je určena pro nadzemní dřevěné konstrukce a provádí se až po úplném 

zpracování dřeva (Štokách[Online], 2015). 

Kov 

Nosné ocelové konstrukce jsou vybírány dle nároků na pevnost. Nejčastěji jsou voleny 

zinkované úpravy s antikorozní vrstvou. Trubkové prvky jsou z pravidla sestaveny 

z trubek dvou průměrů, pro možnosti zapojování systému. Díky tomu lze sestavit 

libovolnou konstrukci zábradlí, hrazd a nášlapů. Visuté hrazdové konstrukce 

jsou zpevněny ocelovými sloupky ze silných trubek.  

Veškeré povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým 

požadavkům a standardům EU (Hřiště.cz[online], 2016). 

Flux 

Flux je systém překážek a prvků, které slouží výhradně pro výstavbu parkourových 

hřišť. Materiál kopíruje skutečné městské prostředí. Skládá se z trubek, stěnových 

prvků, které lze navzájem kombinovat. Na stěny můžeme připojit trubkové konstrukce, 

lišty či madla. Konstrukce je vysoce odolná vůči opotřebení, klimatickým vlivům 

i běžnému vandalismu a je nehořlavá (Hřiště.cz[online], 2016). 

                                                 
7biotický činitel – poškození ze stran hmyzu, hub, hlodavců zvěře atd. 
8abiotický činitel – poškození vlivem větru, sněhu, námrazy, sucha atd. 
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Podlahový materiál9 

 Na dopadovou plochu byla použita 100% recyklovaná pryž pod názvem SOFT BOND, 

která poskytuje přirozený vzhled, není finančně náročná než jiné syntetické a gumové 

povrchy. Drcená guma napodobuje vzhled přírodní kůry. Používá se ve směsi barev, 

kterou lze natónovat do vzhledu přírodní krajiny. Tento materiál je vhodný na dětská 

i parkourová hřiště (Wood, ONYX[online], 2016). 

Další možnosti podlahových materiálů 

EPDM – Ethylen-propylen pryž je charakteristická mimořádnou odolností proti 

zestárnutí, ozónu, ultrafialovým paprskům a teplu. EPDM se skládá ze všech níže 

uváděných druhů povrchu. 

Regutec – pryžové rohože jsou navrženy tak, aby se minimalizovalo riziko vážného 

zranění způsobeného pádem z vybavení dětských hřišť. 

Linhart  – litá podlaha, směs granulátu, drobného čistého kamene a polyuretanového 

pojiva. Tloušťka je závislá na zvoleném povrchu. Elastická vrstva tvoří variantní 

součást podkladních vrstev, zlepšuje pružnost povrchu. 

Kačírek – přírodní kámen z tříděného písku. Jedná se o drobné oblázky různé velikosti 

vzhledem k zaoblenému tvaru zrn a oblázků. Nezhutnitelnost kačírku je výhodná 

vlastnost při použití na dětská hřiště, odvádí dobře vodu a rychle schne, při pádu se 

chová částečně jako tekutina, pod člověkem se „rozteče“ a výborně tlumí náraz. Je to 

levná varianta a používá se nejčastěji v rozměrech 2/8 cm (Gumex[online], 2016). 

  

                                                 
9
Pozn. Podlahy se vyvíjejí především od ceny. Standardní síla podlahy je 6 cm při výšce pádu 1,5 – 2,5 m a 9 cm nad 

3 m výšky pádu. Cena je cca 1.550 Kč/m2. 
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4.3 Technické parametry pro výstavbu sportovišť 

 Při budování hřiště musíme dbát na zvýšenou bezpečnost, tu nám určují celoevropské 

normy EN 1176 – 1177, které jsou dány zákonem č. 22/1997 Sb. Normy, podle kterých 

se řídí stavba sportovišť, jsou ČSN EN 1176-7 povrch a zařízení dětského hřiště - část 7 

specifikuje pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz; ČSN EN 1178-1 zařízení a 

povrch dětského hřiště - část 1 specifikuje všeobecné bezpečnostní požadavky a 

zkušební metody. ČSN EN 1177 definuje povrch tlumící náraz, stanovení kritické výšky 

pádu (3m). Parkourová hřiště se budují podle normy BS 10075:2013 British standard. 

Stacionární tréninková zařízení ČSN EN 957 pro fitness (technické normy[online], 

2016). 

4.4 Technická specifikace navrhovaného hřiště 

Hřiště o rozměru 20x35 m, obsahuje stěnové, trubkové a dřevěné prvky z lepených 

modřínových hranolů 10x10 cm, které lze vzájemně kombinovat. Stěnové prvky 

jsou variabilní celky (bloky) sestavené z jednotlivých modulů v horizontálním 

a vertikálním směru. Základem modulu je ocelová nosná konstrukce a opláštění 

z betonových panelů. Moduly jsou seskládány do horizontálních celků (bloků) 

se vzájemným osazením buď přímým, nebo kolmým. Vertikálně jsou stěnové prvky 

sestaveny z jednoho (výška 1 m a 1,2 m), modulu, je ovšem možné je kombinovat 

prvky dvou (výška 1,9 m) a tří modulů (výška 2,8 m). K vertikálním modulům lze 

připevnit podlážku z betonového panelu o rozměru 90x90 cm. Na moduly je možné 

připojovat trubkové konstrukce, madla a lišty přes kotevní body. Prvky neobsahují 

žádné složité mechanické díly, které vyžadují údržbu. Systém je díky použitým 

materiálům vysoce odolný vůči působení klimatu i běžnému vandalismu a je nehořlavý  

(Hřiště.cz[online], 2016). 

4.5 Členění navrhovaného hřiště 

Přírodní tělocvična je rozdělena do třech sekcí. V první sekci můžeme rozvíjet z větší 

části silové schopnosti. Jedná se tedy o tzv. posilovnu a obsahuje tyto prvky: bradla, 

kruhy, hrazdy, ribstole, kladiny a jiné. V druhé sekci se zaměříme na parkour, 

ten je nenáročný na vybavenost a proto je hřiště sestaveno z hrazd, opěrných stěn, 

šikmých ploch a prvků pro rozvoj rovnováhy a koordinace pohybu. Třetí sekce 

je určena pro děti a jsou zde navrženy herní atrakce, které mají odpočinkový charakter. 
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Popis jednotlivých prvků 

Prvky, které se objevují v navrhované přírodní tělocvičně, by měly být dobře využitelné 

pro všechny věkové kategorie bez ohledu na fyzickou zdatnost. Níže si jednotlivé prvky 

podrobněji popíšeme a k vybraným prvkům připojíme příklady cvičení. 

Street workout „Posilovna“ 
Obrázek 1 – šikmý žebřík a posilovací lavice 

 
Zdroj – vlastní zpracování 

 

Tabulka 1 – popis herních prvků – šikmý žebřík a posilovací lavice 

Rozměry (m)  2,05 x 4,07 x 1,08 

Max. výška pádu (m) 2 

Potřebná plocha (m) 7,2 x 9,3  

Bezp. vzdálenost mezi prvky (m) 2,5 

Povrch tlumící náraz (m2) 62 

Věková skupina 12+ 

Zdroj – vlastní zpracování 

Šikmý žebřík využijeme na ručkování, shyby či výdrže ve statických polohách. Lavice 

slouží k posílení břišních a zádových svalů, za pomocí přednosů, zášvihů. 
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Obrázek 2 - bradla 

 

Zdroj – vlastní zpracování 

 

Tabulka 2 - popis herních prvků - bradla 

Rozměry (m)  2,05 x 4,07 x 1,08 

Max. výška pádu (m) 2 

Potřebná plocha (m) 7,2 x 9,3  

Bezp. vzdálenost mezi prvky (m) 1,5 

Povrch tlumící náraz (m2) 62 

Věková skupina 12+ 

Zdroj – vlastní zpracování 

 

Bradla používáme ke komplexnímu posílení celého těla, komíhání, ručkování, výdržích 

ve statických polohách, přenášením váhy z jedné paže na druhou.  
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Obrázek 3 – kruhy, ribstole, šplh o tyči 

 
Zdroj – vlastní zpracování 

 

Tabulka 3 - popis herních prvků - ribstole, tyč na šplh 

Rozměry (m)  2,2 x 5 x 0,8 

Max. výška pádu (m) 5 

Potřebná plocha (m) 4,2 x 3  

Bezp. vzdálenost mezi prvky (m) 2,5 

Povrch tlumící náraz (m2) 72 

Věková skupina 12+ 

Zdroj – vlastní zpracování 

 

Tato soustava slouží ke šplhu o tyči, kruhy k posílení a koordinaci celého těla, formou 

svisů, komíhání, přednosů. Ribstole slouží k protažení a posílení převážně břišních a 

zádových svalů, přednosy, zákmihy.   
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Obrázek 4 – sestava hrazdiček 

 
Zdroj – vlastní zpracování 

 

Tabulka 4 - popis herních prvků – sestava hrazdiček 

Rozměry (m)  0,5 x 0,8  

Max. výška pádu (m) 0,5 

Potřebná plocha (m) 2,5 x 2,5 

Bezp. vzdálenost mezi prvky (m) 1 

Povrch tlumící náraz (m2) 0,5 

Věková skupina 8+ 

Zdroj – vlastní zpracování 

 

Sestavu hrazdiček využijeme k obratnosti. Přeskakování vpřed skrčmo, schylmo, 

tapping10 stranou nebo jako slalomové překážky. 

  

                                                 
10 Tapping – frekvenční rychlost pohybu nohou (rukou) – patří mezi testové baterie 
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Obrázek 5 - Stálky 

 

Zdroj - vlastní zpracování  

 

Tabulka 5 - Stálky 

Rozměry (m)  0,1 x 0,2 x 0,45  

Max. výška pádu (m) 0,45 

Potřebná plocha (m) 2,0 x 2,0 

Bezp. vzdálenost mezi prvky (m) 2,5 

Povrch tlumící náraz (m2) 0,5 

Věková skupina 8+ 

zdroj - vlastní zpracování  

 

Stálky slouží především k nácviku stoje na rukou, zpevnění a koordinaci celého těla, 

posílení paží a ramen.   
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Ukázka cvičení na street workoutových prvcích 

Bradla 

1) Ve vzporu ručkování střídmoruč (souruč současným odrazem paží), směrem vpřed i 
vzad.  

Obrázek 6 - ukázka posílení pletence ramenního ve statické poloze 

 

Zdroj - http://www.fitness-trail.co.il/concept/ 

2) Komíhání ve vzporu. 

Obrázek 7 - ukázka posílení pletence ramenního v dynamické poloze 

 

Zdroj - http://www.fitness-trail.co.il/concept/ 

 

Hrazda 

3) Svis (ručkování – stranou, čelem ve směru pohybu, ale i zády ve směru pohybu). 

Obrázek 8 - Ukázka svisu s širokým úchopem nadhmatem 

 

Zdroj - http://www.fitness-trail.co.il/concept/ 

4) Shyb (nadhmatem, podhmatem s širokým úchopem). 

Obrázek 9 - Ukázka shybu s širokým uchopením nadhmatem 

 

Zdroj - http://www.fitness-trail.co.il/concept/ 
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5) Shyb na nízké hrazdě s oporou o chodidla. 

Obrázek 10 - ukázka shybu na malé hrazdě 

 

Zdroj - http://www.fitness-trail.co.il/concept/ 

Kruhy 

6) Rotace dolních končetin a trupu ve visu 

Obrázek 11 - ukázka zpevnění a posílení břišního svalstva 

 

Zdroj - http://www.fitness-trail.co.il/concept/ 

7) Přitahování kolen k hrudi ve visu. 

Obrázek 12 - ukázka posílení břišního svalstva 

 

Zdroj - http://www.fitness-trail.co.il/concept/ 

Příklady dalšího možného využití 

8) Skoky přes překážku skrčmo a schylmo. 

Obrázek 13 - ukázka výbušné síly – snožmo, jednonož a stranou 

 

Zdroj - http://www.fitness-trail.co.il/concept/ 
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9) Výstupy na překážku. 

Obrázek 14 - ukázka výstupů, výskoků na překážku snožmo, jednonož 

 

Zdroj - http://www.fitness-trail.co.il/concept/ 

10) Podpor ležmo zanožit (pravou, levou), podpor zadem ležmo přednožit (pravá, levá), 
klek. 

Obrázek 15 - ukázka posílení ve statické poloze 

 

Zdroj - http://www.fitness-trail.co.il/concept/ 

11) Rovnováha. 

Obrázek 16 - ukázka rovnovážných poloh 

 

Zdroj - http://www.fitness-trail.co.il/concept/ 
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Parkour 
Obrázek 17 – soustava hrazd 

 

Zdroj - http://www.hriste.cz/produkty/sportovni-hriste-a-fitness/flux/sb-bar-03 

 

Tabulka 6 - popis herních prvků – soustava hrazd 

Rozměry (m)  3,2 x 4,2 x 2,3 

Max. výška pádu (m) 2,3 

Potřebná plocha (m) 8,2 x 9,2 

Bezp. vzdálenost mezi prvky (m) 2,5 

Povrch tlumící náraz (m2) 62 

Věková skupina 12+ 

Zdroj – vlastní zpracování 

 

Soustavu hrazd lze využít k rozvoji síly ve formě shybů, přítahů do vzporu, přednosům, 

ale také k obratnosti, proskakování, přeskakování s jedné hrazdy na druhou. Zdatnější 

jedinci jí mohou využít z hlediska gymnastiky – toče, veletoče vpřed a vzad, svisy 

střemhlav atd. 
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Obrázek 18 – soustava stěn + hrazda 

 
Zdroj - http://www.hriste.cz/produkty/sportovni-hriste-a-fitness/flux a vlastní zpracování 

 

Tabulka 7 - popis herních prvků – soustava stěn + hrazda 

Rozměry (m)  4,2 x 2,2 x 2,8 

Max. výška pádu (m) 2,8 

Potřebná plocha (m) 6,7 x 4,7 

Bezp. vzdálenost mezi prvky (m) 2,5 

Povrch tlumící náraz (m2) 15 

Věková skupina 12+ 

Zdroj – vlastní zpracování 

 

Stěny slouží převážně k výběhu, přeskakování z jedné na druhou. Šikmá plocha spíše na 

provedení cvičebních prvků. Zdatnější jedinci mohu provádět např. salta s odrazem o 

stěnu. Hrazda je doplňkem, který slouží stejně jako výše popsaný prvek (který 

poskytuje další prostor pro některé cviky popsané u soustavy hrazd výše).  
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Obrázek 19 - soustava stěn různé výšky 

 

Zdroj - http://www.hriste.cz/produkty/sportovni-hriste-a-fitness/flux a vlastní zpracování  

 

Tabulka 8 - popis herních prvků – soustava stěn různé výšky 

Rozměry (m)  2 x 0,18 x 2,8 

Max. výška pádu (m) 2,8 

Potřebná plocha (m) 4,7 x 4,7 

Bezp. vzdálenost mezi prvky (m) 2,5 

Povrch tlumící náraz (m2) 15 

Věková skupina 12+ 

Zdroj - vlastní zpracování  

 

 Stěny lze využít k přeskakování z jedné na druhou, jelikož jsou různé výšky tak i k 

přeskakování. Mohou zároveň posloužit k nácviku lezení vzhůru za pomoci vzepření se. 

Můžeme se v jejich prostoru vzepřít a posouvat se směrem vzhůru.   
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Obrázek 20 - Bench 

 

Zdroj - http://www.hriste.cz/produkty/sportovni-hriste-a-fitness/flux/bench 

 

Tabulka 9 - Bench 

Rozměry (m)  1,8 x 0,5 x 0,9 

Max. výška pádu (m) 0,9 

Potřebná plocha (m) 6,8 x 5,5 

Bezp. vzdálenost mezi prvky (m) 2,5 

Povrch tlumící náraz (m2) 3 

Věková skupina 12+ 

Zdroj - vlastní zpracování  

 

Bench neboli přeskoková lavička, slouží k přeskakování, proskakování, lze z ní 

provádět různá salta nebo skoky na další překážku.  
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Obrázek 21 - přeskokový pult 

 

Zdroj - http://www.hriste.cz/produkty/sportovni-hriste-a-fitness/flux/va-vault-03 

 

Tabulka 10 - přeskokový pult 

Rozměry (m)  0,9 x 1,3 x 1,0 

Max. výška pádu (m) 1  

Potřebná plocha (m) 3,9 x 4,3 

Bezp. vzdálenost mezi prvky (m) 2,5 

Povrch tlumící náraz (m2) 15 

Věková skupina 12+ 

Zdroj - vlastní zpracování  

 

Přeskokový pult můžeme překonat pomocí, parakotoulů, přeskoků skrčmo, schylmo, aj. 
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Obrázek 22 - přeskoková zídka 

 

Zdroj - http://www.hriste.cz/produkty/sportovni-hriste-a-fitness/flux/va-vault-01 

 

 

Tabulka 11 - přeskoková zídka 

Rozměry (m)  0,9 x 0,2 x 1,0 

Max. výška pádu (m) 1  

Potřebná plocha (m) 3,9 x 3,2 

Bezp. vzdálenost mezi prvky (m) 1,5 

Povrch tlumící náraz (m2) 11 

Věková skupina 12+ 

Zdroj - vlastní zpracování  

 

Přeskokových zídek je většinou použito několik vedle sebe a slouží nám k přeskakování 

všemi možnými způsoby, jak na rukou, tak na nohou – skrčmo, schylmo, jednonož, 

obounož, s obraty, aj.  
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Obrázek 23 – zábradlí z klád 

 

Zdroj - vlastní zpracování 

 

Tabulka 12 - popis herních prvků – zábradlí z klád 

Rozměry (m)  0,4 x 2,3 x 1,2 (3x) 

Max. výška pádu (m) 1,2 

Potřebná plocha (m) 1,9 x 3,7 

Povrch tlumící náraz (m2) 11 

Věková skupina 8+ 

Zdroj - vlastní zpracování 

 

Zábradlí využíváme opět k přeskakování, udržení rovnováhy při skákání z jedné na 

druhou, k rovnovážné chůzi. Zábradlí lze využít k přeskakování, udržení rovnováhy při 

skákání z jedné na druhou nebo pro rovnovážnou chůzi.   
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Obrázek 24 – dřevěný kůl 

 

Zdroj – vlastní zpracování 

 

Tabulka 13 - popis herních prvků – dřevěný kůl 

Rozměry (m)  0,2 x 0,2 x 0,7 

Max. výška pádu (m) 0,7 

Potřebná plocha (m) 1,7 x 1,7 

Věková skupina 8+ 

Zdroj – vlastní zpracování 

 

Dřevěné kůly jsou spíše jako doplněk k udržení rovnováhy a koordinace pohybu, ale 

můžeme je překonávat i rychlím přeběhem.   
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Obrázek 25 - kladina 

 
Zdroj – vlastní zpracování 

 

Tabulka 14 - popis herních prvků - kladina 

Rozměry (m)  0,3 x 03 x 3 

Max. výška pádu (m) 0,3 

Potřebná plocha (m) 3 x 4 

Věková skupina 8+ 

Zdroj – vlastní zpracování 

 

Kladina je prvek se všestranným využitím, pro rozvoj síly, jako jsou kliky vpřed i vzad 

na vyvýšené ploše aj., ale také k rovnováze jak pro chůzi, tak i ve výdrži na pravé nebo 

levé noze tzv. váhy11.  

                                                 
11 Váhy – tělo spočívá na základně chodidly nebo části chodidel a stojná noha nese váhu celého těla 
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Základní zásady užívání parkourové části hřiště 

Pro techniky využívané v parkouru a jejich pochopení je důležitá hlubší analýza 

schopností. Uvádíme je tedy proto, abychom sestavili vhodné tréninkové postupy. 

Parkour obsahuje několik technik pro zdolání překážek, převážně v městském terénu. 

Edwardes (2009) je rozděluje do několika kategorií a jeho rozdělení se budeme držet. 

 

Landing 

Landing - do této kategorie zahrnujeme škálu dopadů či doskoků, slouží k dokončení 

jiných technik jako například seskoků z výšek, přeskoků a jiných. Základem je 

straightlanding.12 

Obrázek 26 - Straightlanding včetně navázání dalšího pohybu vpřed 

 

Zdroj – (Edwardes, 2009) 

 

Rolls 

Roll- navazuje na základní doskokové techniky a má smysl přesměrování pohybové 

energie do pohybu vpřed při seskoku. Zvyšuje tím plynulost pohybu a slouží 

jako ochrana před energií nárazu dopadu. Český překlad je kotoul, ale v praxi 

se využívá z velké části Basic roll - parakotoul. 

Obrázek 27 - Basic roll –podrobný průběh parakotoulu 

 

Zdroj - (Edwardes, 2009) 

  

                                                 
12Straightlanding – přímý doskok 
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Standingjumps 

Standingjumps- jsou skoky z místa, vyžadují velkou sílu dolních končetin, převážně 

při překonání velké vzdálenosti a při náročnějším doskoku na úzký prostor. Dále do této 

kategorie spadají i precisionjump a staggeredlanding.13 

Obrázek 28 - Precisionjump, staggeredlanding 

 

Zdroj - (Edwardes, 2009) 

 

Mounts 

Mounts - výstupy. Jedná se o techniky při změnách výšky směrem nahoru na středně 

vysoké překážky. Dle Edwardese (2009) tyto překážky nepřesahují výši hlavy. Do této 

kategorie patří i technika corkscrew pop-up14, kterou lze použít pro výstup na překážku 

a pokračování v pohybu zpět proti původnímu směru a pop-up.15 

Obrázek 29 - Corkcsrew pop-up – vývrtkový výstup 

 

Zdroj - (Edwardes, 2009) 

  

                                                 
13Precicisionjump – skok na přesnost, Staggeredlanding – skok s pootočeným dopadem 
14Corkscrew pop-up – doslovný český překlad je vývrtkový výstup 
15 Pop-up – přímý výskok na překážku bez pomoci rukou 
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Vaults 

Vaults - přeskoky, parkourové techniky, které jej nejvíce charakterizují. Podstata těchto 

přeskoků je rychlé překonání překážky s kontaktem jednou či oběma rukama a u nás 

tyto přeskoky známe pod pojmem „skrčka, odbočka, schylka“. 

Obrázek 30 - Přeskok překážky 

 

Zdroj - (Edwardes, 2009) 

 

Balance 

Balance - rovnováha, je základní a velice důležitou technikou pro všechny parkourové 

pohyby. Rovnováha přispívá k rozvoji obecně a je základem všeho, co v parkouru 

děláme. Pohyby se stávají snadnější a bezpečnější. 

 

Wall runs 

Wall runs- běh po zdi. Cílem je překonání překážky, která nelze přeskočit. Přeměna 

pohybové energie směřuje vpřed (tu získáme při rozběhu) na pohybovou energii 

směřující vzhůru. 

Obrázek 31 - Wall runs 

 

Zdroj - (Edwardes, 2009) 
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Clearing 

Clearing - různorodé pohyby, které traucera dostanou skrz, pod nebo kolem něčeho co 

mu stojí v cestě. Tato technika se používá k proskakování skrze vodorovné mezery 

v zábradlí. 

Obrázek 32 - Feet – firstuderbar – proskok zábradlím 

 

Zdroj - (Edwardes, 2009) 

 

Steppingmovements 

Steppingmovements - patří mezi náročnější techniku, odraz od vertikální překážky 

napomáhá k překonání či dosažení překážky jiné. 

Obrázek 33 - Náběh, odraz o zeď rotace a odraz v požadovaném směru 

 

Zdroj - (Edwardes, 2009) 
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Armjumps 

Armjumps16- techniky používané v situacích, kdy je nutné překonat mezeru mezi 

překážkami. Traucer není schopen doskočit za překážku za ní a v té chvíli se zachytí 

horní části překážky rukama a nohy slouží k utlumení energie. Tato technika se také 

nazývá jako cat leap, tedy kočičí skok. 

Obrázek 34 – Cat leap s rozběhu a odrazem od podložky 

 

Zdroj - (Edwardes, 2009) 

 

Swings and handingmovements 

Swings and handingmovements - znamená houpání ve visu. Tato technika nám slouží 

k horizontálnímu přesunu vpřed mezi jednotlivými visy. Překážky mohou být 

rozmístěny v různých výškách. 

Obrázek 35 - Swinging – přeskok z jedné hrazdy na druhou, za pomoci zhoupnutí 

 

Zdroj - (Edwardes, 2009) 

 

Je těžké si představit, jen z popisu a obrázků, jak komplexní aplikace parkourových 

technik může být. Parkour nemá žádná soutěžní pravidla a přesně stanovenou překážky, 

může se realizovat prakticky kdekoliv, kde se momentálně nacházíme. Nesmíme také 

opomíjet, že parkourové cviky jsou tvořeny z celkového pohybu těla a mezi traceury 

jsou nazývány flows, česky plynutí čili jednotlivý, plynulý a neustálý pohyb vpřed.  

  

                                                 
16Armjumps – skoky paží neboli skoky využívající paže. 
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Strečink 17 

Než se pustíme do samotného cvičebního procesu, je důležité provést zahřátí a strečink, 

abychom si nezpůsobili zranění. Strečink vede ke zvýšení pohyblivosti těla a účelně řeší 

zdravotní problémy. Tato metoda nám dokáže šetrně protáhnout svaly na zvýšenou 

fyzickou zátěž, ale zároveň i na zcela obyčejnou každodenní činnost. Strečinku bychom 

měli věnovat minimálně 5 min., aby byl opravdu účinný, a je vhodné ho řadit na začátek 

i konec cvičení. Před cvičením slouží k protažení svalových skupin, které později 

zatěžujeme, naproti strečinku po cvičení směřujeme protažení a uvolnění zatěžovaných 

svalových skupin. 

Abychom pochopili důležitost samotného strečinku, je nezbytné zmínit hlavní rozdíly 

mezi svaly posturálními a fyzickými. Činnost fyzických svalových vláken se vyznačuje 

maximální intenzitou, rychle kontrahují a zároveň jsou rychle unavená a proto je nutné 

je posilovat. Strečink je jediná možnost, jak obnovit fyziologickou délku zkrácených 

svalů. Posturální svalová vlákna jsou přizpůsobena pro statickou funkci a pomalou 

pohybovou činnost, vyznačují se nižší intenzitou vytrvalostního charakteru. Snadno 

regenerují a jsou odolná proti únavě. Mají sklon k hypertrofii, která vede ke zkracování, 

tuhnutí, zbytnění a proto je nutné tyto svaly protahovat a uvolňovat. Jaký má tedy 

strečink význam (Fitlife.cz, 2016)? 

• Zvyšuje výkonnost, 

• zlepšuje kloubní pohyblivost, 

• snižuje svalový tonus a přináší celkové uvolnění, 

• udržuje pružnost svalů a šlach, 

• udržuje dobrou celkovou fyzickou i psychickou kondici a mnoho dalších. 

  

                                                 
17Strečink je souhrnný pojem pro skupinu protahovacích cviků. 
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Ukázka základního strečinku 

1) Stoj mírně rozkročný, úklony vpravo i vlevo. 

Obrázek 36 - ukázka protažení krčního 

 

Zdroj - Vita Parcours - Istratrade link ltd. Istratrade link ltd. [Online] http://www.fitness-trail.co.il/concept/.  

2) Stoj rozkročný, podřep únožný levou i pravou. 

Obrázek 37 - ukázka protažení vnitřní strany 

 

Zdroj - Vita Parcours - Istratrade link ltd. Istratrade link ltd. [Online] http://www.fitness-trail.co.il/concept/. 

3) Zkřižmo levá vpřed, úklon i na druhou stranu.  

Obrázek 38 - ukázka protažení šikmých břišních svalů 

 

Zdroj - Vita Parcours - Istratrade link ltd. Istratrade link ltd. [Online] http://www.fitness-trail.co.il/concept/. 

4) Stoj na levé (pravé), přitažení volnou nohu k hýždím. 

Obrázek 39 - ukázka protažení předních svalů stehenních 

 

Zdroj - Vita Parcours - Istratrade link ltd. Istratrade link ltd. [Online] http://www.fitness-trail.co.il/concept/. 
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5) Stoj rozkročný, pokrčení pravé (levé), paže se opírají o stěnu. 

Obrázek 40 - ukázka protažení lýtkového svalu a Achillovy paty 

 

Zdroj - Vita Parcours - Istratrade link ltd. Istratrade link ltd. [Online] http://www.fitness-trail.co.il/concept/. 

 
6) Výpad zanožení pravé (levé) oporou o holenní kost, ruce v bok. 

Obrázek 41 - ukázka protažení přední strany stehen 

 

Zdroj - Vita Parcours - Istratrade link ltd. Istratrade link ltd. [Online] http://www.fitness-trail.co.il/concept/. 
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Dětské hřiště 

Obrázek 42 – velká multifunkční prolézačka 

 

Zdroj - http://www.hriste.cz/produkty/venkovni-detska-hriste/rob-roy/gall 

 

Tabulka 15 – popis herních prvků – Velká multifunkční prolézačka 

Rozměry (m)  5,1 x 6,9 x 3,7 

Max. výška pádu (m) 2,75 

Potřebná plocha (m) 8,6 x 9,9 

Bezp. vzdálenost mezi prvky (m) 1,5 

Povrch tlumící náraz (m2) 64 

Věková skupina 3 – 14 

Zdroj – vlastní zapracování 

 

Herní prvky mají otevřenou a přehlednou dispozici, snadno se orientují hrající si děti i 

dohlížející rodiče. Prvky hřiště respektují běžné pohybové dovednosti dětí daných 

věkových skupin. Přirozeně zábavnou formou posilují jejich fyzickou zdatnost, vůli i 

sebevědomí. Způsob překonávání necháme na dětské fantazii.  
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Obrázek 43 – dětská prolézačka 

 

Zdroj - http://www.unipark.cz/cz/lanove-a-parkourove-hriste-pro-deti 

 

Tabulka 16 – popis herních prvků – dětská prolézačka 

Rozměry (m)  2,7 x 2,8 x 3 

Max. výška pádu (m) 3 

Potřebná plocha (m) 4,2 x 4,5 

Bezp. vzdálenost mezi prvky (m) 1,5 

Povrch tlumící náraz (m2) 50 

Věková skupina 3 – 14 

Zdroj – vlastní zapracování 

 

Herní prvky mají stejné předpoklady jako popsaný obrázek č. 42.  
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Návrh multifunk čního přírodního hřiště 

 

Návrh přírodního hřiště – pohled z boku 

 
Zdroj – vlastní zapracování 

 

 

Návrh přírodního hřiště – pohled z boku 

 
Zdroj – vlastní zapracování 
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Návrh přírodního hřiště – čelní pohled 

 
Zdroj – vlastní zapracování 

 

 

Návrh přírodního hřiště – pohled zezadu 

 
Zdroj – vlastní zapracování 
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Návrh přírodního hřiště – pohled z hora 

 
Zdroj – vlastní zapracování 

 

 

Návrh přírodního hřiště – pohled z hora 

 
Zdroj – vlastní zapracování 
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Finanční rozloha realizace hřiště 

ROZPOČET             

Stavba: Přírodní tělocvična             
Objednatel: Zuzana Mešková              
Zhotovitel: KSK Praha IS s.r.o.             
Datum: 22.11.2016             
                    

P.Č. TV KCN 
Kód 
položky 

Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 
Sazba 
DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                    

  D   HSV Práce a dodávky HSV       974 418,60   

 D  1 Zemní práce    33 455,00  

1 K 001 121101103 
Sejmutí ornice s přemístěním 
na vzdálenost do 250 m m

3
 350,000 44,30 15 505,00 21,0 

2 K 001 132201101 
Hloubení jam š do 600 mm v 
hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 

m
3
 10,000 115,00 1 150,00 21,0 

3 K 001 132201109 
Příplatek za lepivost k 
hloubení jam š do 600 mm v 
hornině tř. 3 

m
3
 10,000 50,00 500,00 21,0 

4 K 001 139711101 
Vykopávky v hornině tř. 1 až 
4 m

3
 10,000 1 630,00 16 300,00 21,0 

 D  2 Zakládání    196 976,60  

5 K 011 271572211 
Podsyp pod základové 
konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku 

m
3
 210,000 280,00 58 800,00 21,0 

6 M MAT 583374010 kamenivo dekorační t 27,800 697,00 19 376,60 21,0 

7 K 011 273313611 
Základové desky z betonu tř. 
C 16/20 m

3
 60,000 1 980,00 118 800,00 21,0 

 D  3 Svislé a kompletní 
konstrukce    1 690,00  

8 K 014 310235261 
Zazdívka otvorů pl. do 0,0225 

m
2
tl. do 600 mm 

kus 10,000 169,00 1 690,00 21,0 

 D  4 Vodorovné konstrukce    507 200,00  

9 K 211 457311115 
Vyrovnávací nebo spádový 
beton C 16/20 včetně úpravy 
povrchu 

m
3
 60,000 2 200,00 132 000,00 21,0 

10 M MAT 589690 Povrch m
3
 56,000 6 700,00 375 200,00 21,0 

 D  6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  3 172,00  
11 K 011 631351101 Zřízení bednění rýh a hran  m

2
 10,000 263,00 2 630,00 21,0 

12 K 011 631351102 Odstranění bednění rýh a hran  m
2
 10,000 54,20 542,00 21,0 

 D  9 
Ostatní konstrukce a práce, 
bourání   78 800,00  

13 K 321 939417111 Montáž prvků Pol. 1,000 78 800,00 78 800,00 21,0 

 D  997 Přesun sutě    153 125,00  

14 K 013 997013001 
Vyklizení ulehlé suti z 

prostorů do 15 m
2
 s 

naložením z hl do 2 m 
m

2
 350,000 115,00 40 250,00 21,0 

15 K 013 997013211 
Vnitrostaveništní doprava suti 
a vybouraných hmot ručně 

t 525,000 89,00 46 725,00 21,0 
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P.Č. TV KCN Kód 
položky Popis MJ Množství 

celkem 
Cena 
jednotková 

Cena celkem Sazba 
DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 K 013 997013501 

Odvoz suti a vybouraných 
hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se 
složením 

t 525,000 126,00 66 150,00 21,0 

17 K 711 711111001 Montáž doplňků Pol. 1,000 13 800,00 13 800,00 21,0 

18 M MAT 005724150 Prvek1 ks 1,000 16 380,00 16 380,00 21,0 

19 M MAT 0056897676 Prvek2 ks 1,000 8 600,00 8 600,00 21,0 

20 M MAT 0797678 Prvek3 ks 1,000 25 390,00 25 390,00 21,0 

21 M MAT 0U87555 Prvek 4 ks 1,000 690,00 690,00 21,0 

22 M MAT 09867856 Prvek 5 ks 1,000 1 200,00 1 200,00 21,0 

23 M MAT 0796544 Prvek 17 ks 1,000 46 700,00 46 700,00 21,0 

24 M MAT 0867554 Prvek 18 ks 1,000 64 320,00 64 320,00 21,0 

25 M MAT 0907895 Prvek 19 ks 1,000 25 300,00 25 300,00 21,0 

26 M MAT 0853468 Prvek 20 ks 1,000 9 900,00 9 900,00 21,0 

27 M MAT 063578 Prvek 21 ks 1,000 7 700,00 7 700,00 21,0 

28 M MAT 03568986 Prvek 22 ks 1,000 5 600,00 5 600,00 21,0 

29 M MAT 07596 Prvek 23 ks 1,000 8 700,00 8 700,00 21,0 

30 M MAT 064245 Prvek 24 ks 1,000 600,00 600,00 21,0 

31 M MAT 0877666 Prvek 25 ks 1,000 600,00 600,00 21,0 

32 M MAT 087655678 Prvek 42 ks 1,000 89 200,00 89 200,00 21,0 

33 M MAT 0999 Prvek 43 ks 1,000 51 000,00 51 000,00 21,0 

    Celkem    1 350 098,60  
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REKAPITULACE ROZPO ČTU   

Stavba: Přírodní tělocvična    

Objednatel: Zuzana Mešková   

Zhotovitel: KSK Praha IS s.r.o.   

Datum: 22.11.2016   

      

Kód Popis Cena celkem 

1 2 3 

      

HSV Práce a dodávky HSV 974 418,60 

1 Zemní práce 33 455,00 

2 Zakládání 196 976,60 

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 690,00 

4 Vodorovné konstrukce 507 200,00 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 172,00 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 800,00 

997 Přesun sutě 153 125,00 

PSV Práce a dodávky PSV 375 680,00 

711 Prvky 375 680,00 

 
Celkem 1 350 098,60 
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            KRYCÍ LIST ROZPO ČTU         
 

                                       
  Název stavby Přírodní tělocvičny 

    
JKSO          

  Název objektu 
  

    
EČO   

 
     

  Název části 
  

    
Místo Praha 6    

  
             

IČ DIČ 
 

   

  Objednatel             
    

           

  Projektant 
Zuzana 
Mešková     

  
    

           

  Zhotovitel 
KSK Praha IS 
s.r.o.    

  
    

27109160 CZ27109160    

  
   

            
        

   

  
   

Rozpočet 
číslo  

Zpracoval 
     

Dne 
   

   

  
   

  
 

Jan Kára 
     

22.11.2016 
   

   
                                       
                       Měrné a účelové jednotky                    

            Počet 
    Náklady 
/ 1 m.j. 

               Počet 
     Náklady / 
1 m.j. 

                  Počet         Náklady / 1 m.j.    

      0 0,00       0 0,00         0     0,00    

        
               Rozpočtové 
náklady v 

CZK                   
 

A Základní rozp. 
náklady 

  B Doplňkové náklady   C Vedlejší rozpočtové náklady   
 

1 HSV Dodávky 
394 

576,60 
  8 Práce přesčas 0,00   13 Zařízení staveniště 21 % 67 504,93   

 

2     Montáž 
579 

842,00 
  9 

Bez pevné 
podl. 

  0,00   14 Projektové práce 21 % 67 504,93   
 

3 PSV Dodávky 
361 

880,00 
  10 

Kulturní 
památka 0,00   15 Územní vlivy 21 % 67 504,93   

 

4     Montáž 
13 

800,00 
  11     0,00   16 Provozní vlivy 21 % 67 504,93   

 

5 "M" Dodávky 0,00             17 Ostatní 21 % 0,00    

6     Montáž 0,00             18 VRN z rozpočtu     0,00    

7 ZRN (ř. 1-6) 
1 350 

098,60 
  12 DN (ř. 8-11) 0,00   19 VRN (ř. 13-18)     270 019,72   

 

20 HZS   0,00   21 
Kompl. 
činnost 48 603,55   22 Ostatní náklady     0,00    

Projektant               D Celkové náklady     

  
    

    
    

23 Součet 7, 12, 19-22     1 668 721,87    

Datum a podpis     Razítko     24 15 % 0,00 DPH 0,00    

Objednatel               25 21 % 
1 668 

721,87 
DPH 350 431,59    

  
    

    
    

26 
Cena s DPH  
(ř. 23-25) 

  2 019 153,46   
 

Datum a podpis     Razítko     E Přípočty a odpočty     

Zhotovitel               27 Dodávky objednatele     0,00    

  
    

    
    

28 Klouzavá doložka     0,00    

Datum a podpis     Razítko     29 Zvýhodnění + -     0,00    
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5. ZÁVĚR 
Tato práce se zaměřila na zkoumání problematiky výskytu volně přístupných 

sportovních ploch v prostoru Šáreckého údolí. Ačkoliv návrhů podobného 

multifunkčního hřiště existuje již několik, v lokalitě Šáreckého údolí zatím chybí. 

Sportovní aktivity jsou popsány tak, aby byly pro čtenáře lehce uchopitelné v rámci 

historického vývoje jak ve světě, tak především v České republice.  

Na začátku práce byl stanoven cíl dokázat, že potřeba tohoto hřiště spočívá zejména v 

jeho odlišnosti od ostatních přírodních sportovních areálů. Spojením několika 

sportovních stylů, které se navzájem prolínají, společně s dětským hřištěm, které slouží 

jako efektivní doplněk pro rodiče s dětmi, vytváří hřiště jedinečné místo pro rekreaci a 

sportovní aktivity návštěvníků.  

V první části byla popsána historie vzniku organizovaného pohybu, přes gymnastiku, 

jakožto základního kamene pohybových aktivit až k novým stylům, které jsou spolu 

s cvičením v přírodě nejen její evoluční nadstavbou, ale zároveň v poslední době 

především součástí životního stylu. Definováním historických konsekvencí a přiblížení 

základních typů pohybů, spolu s jejich původem ve vztahu ke stylům street workout a 

parkour byl splněn první cíl této práce.  

Možnosti využití a základní rozdělení přírodních areálů byly součástí teoretického 

úvodu k přírodním tělocvičnám z důvodu poskytnutí variant, jak může být tráven volný 

čas. V návaznosti jsou zmíněny pojmy rekreační nebo tělesný pohyb, ve kterých je 

opětovně akceptována potřeba pohybu jako aktivního odpočinku, který je nedílnou 

součástí zdravého životního stylu. 

Druhá část práce má čistě praktický ráz. Nejprve byla vybrána lokalita pro umístění 

přírodní tělocvičny, kterou se stalo Šárecké údolí v městské části Praha 6. Toto místo 

splňuje všechny požadavky, které na něj byly kladeny v jednom z cílů práce. Spolu s 

lokalitou byly vydefinovány materiály potřebné pro výstavbu tělocvičny 

s respektováním norem a technických specifikací tak, aby byla patrná ekologická a 

environmentální stránka výstavby.  

Další úkol definovaný jako výběr cviků s jejich následnou vizualizací byl realizován 

v kapitole 4.5 věnované popisu jednotlivých prvků hřiště. Kapitola je logicky rozdělena 

do tří sekcí, ve kterých jsou nástroje seskupeny podle stylu, ve kterém budou využity, 

resp. podle segmentu hřiště pro parkour, street workout, dětské hřiště a cvikům 
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věnovaných rozcvičení. U všech vyjmenovaných cviků jsou vizualizace pomocí 

obrázku znázorňující cvik. Spolu se cviky jsou v jednotlivých sekcích rovněž uvedená 

nářadí, ze kterých bude navrhnuta přírodní tělocvična. Touto částí byly splněny úkoly 

týkající se vizualizace cviků a výběru vhodných nářadí rozdělených do sekcí, dle svého 

účelu. 

Jedním z nejobtížnějších úkolů práce, především z důvodu velké časové náročnosti, 

bylo namodelování hřiště pomocí 3D grafického nástroje. Pro tyto účely byl vybrán 

nástroj volně distribuovaný, tzv. freeware nástroj SketchUp od společnosti Trimble. 

Tento úkol vyžadoval nastudování manuálu technických operací pro následné 

modelování jednotlivých cvičebních nářadí, které byly následně rozmístěny na území 

hřiště, aby byl dodržen požadavek na rozmístění dle stylu a zároveň tak, aby se 

jednotliví sportovci při cvičení neomezovali a neohrožovali. Zbylé místo doplněno o 

dětské prvky, které plní úlohu mezigeneračního rozvoje, aby děti získávaly kladný vztah 

k pohybu nejen svým konáním, ale i pozorováním starších. Výsledkem je model hřiště 

v digitální podobě, respektující všechny vytyčené cíle a úkoly, z něhož vytvořené 

pohledy jsou součástí přílohy této práce. 

Posledním úkolem, bylo nastínění cenové nabídky navrhovaného přírodního hřiště. 

Osloveno bylo několik firem zabývající se výstavbou a realizací podobných zařízení. 

Přibližnou kalkulaci poskytla pouze jedna stavební firma KSK Praha IS s.r.o., která se 

přímo nespecifikuje tímto odvětvím, ale jednou z hlavních náplní jsou zemní a stavební 

práce. Cena za případnou realizaci je tedy pouze orientační. 
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