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Diplomová práce je návrhem projektu fitstezk:y, který je situován do zadní části 

Borského parku v Plzni. V teoretické části se práce zaměřuje na obecnou charakteristiku 

projektového managementu a přibližuje problematiku výstavby zařízení tohoto druhu. Mezi 
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jsou: územní členění a architektura parkové plochy, fyziologické aspekty cvičení na 

stanovištích, požadavky uživatelů parku. Důležitou součástí práce je rovněž finanční 
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na následující pětileté období. Projekt bude předložen k posouzení vedoucím pracovníkům 

organizace Správa veřejných statků města Plzně, kteří jej zhodnotí za účelem jeho realizace 

Y rámci současně probíhající revitalizace parkových ploch. 
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1. ÚVOD 

Vytvoření práce s tématem projektu fitstezky má následující opodstatnění. Před lety 

Jsem v zahraničí navštívil jeden městský park a spatřil tam pro mne tehdy neobvyklé 

konstrukce. Při bližším ohledání jsem zjistil, že se jedná o stanoviště takzYané "fitstezky", na 

kterých mají lidé možnost protáhnou nebo posílit svá těla, když si jdou zaběhat nebo se projít. 

Po návratu ze zahraničí jsem se začal myšlenkou fitstezky zab)"Vat více a 'zjistil jsem, že se 

nejedná o žádnou převratnou novinku. Fitstezkou je označována běžecká trať nebo okruh, 

který je obohacen o stanoviště, na kterých lze provádět nejrůznější protahovací a posilovací 

cvičení. Slouží ke zlepšování fyzické kondice a upevňování zdraví. Stanoviště mohou být 

přírodního charakteru (větve stromů, kameny, apod.), většinou se však jedná o konstrukce 

speciálně vyrobené pro tyto účely. V angličtině je tento termín označován jako fitness trail či 

parcourse a původní fitstezka byla vynalezena švýcarským architektem Erwinem 

Weckemannemjiž v roce 1968. 

Když jsem následně pracoval na bakalářské práci, týkající se rekreačních zón města 

Plzně se zaměřením na rozvoj parků, objevil jsem takovouto fitstezku v jednom Plzeňském 

parku, v parku na Homolce. Byla tehdy v celkem neutěšeném stavu, ale stanoviště se funkčně 

velmi podobala těm, které jsem měl možnost vidět v zahraničí. Díky zmíněné bakalářské práci 

jsem navázal spolupráci s organizací Správa veřejného statku města Plzně (dále jen SVSMP). 

SVSMP je příspěvkovou organizací zřizovanou městem Plzní. Její hlavní činností je správa a 

údržba veřejně přístupného majetku města. Zde jsem získal informace o plánované přestavbě 

a revitalizaci jednoho z největších a nejnavštěvovanějších parků v Plzni - Borském parku. 

V současné době mi bylo ze strany vedoucího oddělení koncepce zeleně SVSMP nabídnuto, 

abych v rámci své diplomové práce provedl návrh projektu fitstezky a situoval jej do zmíněné 

lokality. Obohatil bych tak dokument "Vize obnovy horského parku", který byl SVSMP 

zpracován v roce 2005 a který počítá se začleněním sportovně-rekreačních prvků do struktury 

parku. V případě kladného hodnocení ze strany SVSMP bude projekt v rámci revitalizace 

parkových ploch později realizován. Pro SVSMP je takový počin významný především 

z hlediska odborného přístupu k provedení a umístění stanovišť, neboť již při výstavbě 

původní fitstezky v parku na Homolce v 80.letech minulého století, bylo provedení stanovišť 

konzultováno s katedrou Tělesné výchovy Západočeské univerzity. V současné době již 

vazby na katedru TVS neexistují a z tohoto důvodu bude práce pro SVSM přínosem. 
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3. TEORETICKÁ A METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Identifikace projektu 

Ve středoevropských zemích se často pod pojmem projekt rozumí pouze vypracování 

techrůckých plánů, podle kterých se požadovaný cíl realizuje. Například stavební projekt 

rodinného domu, projekt elektrické instalace, apod. Projektem v tomto textu budeme rozumět 

vždy veškerou činnost podle definice projektu. Řízení projektu nebude znamenat řízení 

vypracování techrůcké dokumentace, plánů (i když by to mohlo být také projekt), ale míní se 

tím řízení realizace změny. Pro označení výkresů a popisů, podle kterých se projekt realizuje, 

je lépe používat termín projektová dokumentace /14, s. 7/. 

Dominantním pojmem managementu projektu (viz dále) je projekt. Tento pojem vychází 

z anglosaského pojetí slova project, které označuje proces plánování a řízení rozsáhlých "operací". 

Neoznačuje tedy "projektovou dokumentaci",jak tomu je (a hlavně bylo) v češtině /6, s. 14/. 

Počátek projektu je určen: 

• jasně stanovenými konkrétními cíli, 

• definovanou strategií vedoucí k dosažení stanovených cílů, 

• stanovenými termíny zahájení a ukončení, 

• omezenými zdroji a náklady, 

• specifikací přínosů jeho realizace - konkurenční výhoda, zvýšení zisku, zavedení moderní 

technologie, ekologické aspekty apod. 

Vzhledem k povaze a charakteru realizovaných projektů nelze formulovat zcela přesnou definici 

projektu, která by vystihovala veškeré projektové aspekty. Proto jsou níže uvedeny některé obecně 

platné charakteristiky projektu /6, s. 16/: 

• Projekt je "něco, co má začátek a konec". 

• Projekt je charakterizován jedinečností, systémovostí, omezenými zdroji, nejistotou a rizikem. 

• Projekt je snaha o dosažení změny, při které je prováděna řada činností vedoucích k vytvoření 

produktu nebo k vyvinutí a zavedení určité technologie. Cílového sta\u nebo výsledného 
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produktu musí být dosaženo během limitovaného času, v rámci omezených zdrojů a nákladů 

a při dosažení požadovaných kvalitativních parametrů. 

• Projekt je unikátním a jedinečným souborem činností, které se odlišují od činností rutinních 

nejen svým obsahem, ale i cílovým zaměřením. Projekt je tedy jedinečná aktivita, 

která nemá vzor v minulosti a která se dokonce ani v budoucnosti nebude přesně opůcovat 

Projekty se mohou realizovat na všech úrovních podniku. Mohou zaměstnat jednu 

osobu nebo několik tisíc lidí. Mohou ke splnění vyžadovat práci několika desítek hodin, 

stejně jako několika milionů. Do projektu může být zapojeno jedno oddělení jednoho podniku 

nebo mnoho oddělení z různých organizací spojených různými partnerskými vztahy nebo u 

nadnárodních projektů spolupracuje několik organizací z různých zemí. Projekty jsou často 

důležitými elementy při vytváření podnikatelské strategie organizace. Příklady některých 

projektů /14, s. 8/: 

• Vývoj nového výrobku nebo služby. 

• Zavedení změny ve struktuře nebo stylu práce organizace. 

• Konstrukce nového dopravního prostředku. 

• Vývoj nebo zavedení nového nebo modifikovaného informačního systému. 

• Výstavba budovy nebo zařízení. 

• Kampaň pro získání politického postu. 

• Zavedení nové podnikatelské strategie. 

3.1.1 Výstup projektu 

Výstup projektu- projektový produkt - je dodávka hmotné nebo nehmotné povahy, 

kterou zabezpečuje nositel projektu. Pomocí výstupu se realizuje projekt. Projektový produkt 

se na závěr projektu předává uživateli. O projektovém produktu, stejně jako o jiném systému, 

který zkoumáme, si vytváříme určitou představu v naší mysli. Tuto představu se snažíme 

nějak znázornit, abychom ji mohli lépe zkoumat a sdělovat informace o ní ostatním 

spolupracovníkům. Představa nebo její znázornění je modelem reálného projektu. Obecně 

můžeme modely rozdělit podle použitých modelovacích prostředku na tři základní skupiny -

ikonické modely, analogové modely a symbolické modely. Zjednodušeně řečeno, ikonické 

modely jsou takové, které co do tvaru zobrazují poměrně věrně objektivní realitu a liší se od 

ní hlavně měřítkem. Tyto modely se zhotovují k různému účelu, například model části 
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městské aglomerace slouží k získání celkového obrazu o projektu, model automobilu 

například slouží k testování karoserie v aerodynamickém tunelu a model nějakého složitého 

mechanismu slouží k ověření funkce tohoto stroje. 

Analogové modely se většinou vzhledem velice liší od objektivní reality. Model a 

objektivní realita mají však analogické chování. Analogové modely se většinou realizovaly na 

analogovém počítači, kde se pomocí operačních zesilovačů a jejich vazeb modelovaly 

dynamické systémy, například pohon elektrické lokomotivy. Elektrická napětí na výstupech 

jednotlivých zesilovačů počítače měly analogický průběh jako stavové veličiny pohonu 

(rychlost, dráha, točivý moment apod). Od těchto modelů se přešlo k symbolickým 

matematickým modelům protože se snáze realizují na číslicových počítačích. 

Symbolické modely jsou dvojího druhu: matematické a grafické. Matematické 

modely představují matematický popis chování systému pomocí soustav rovnic. Druhá 

skupina symbolických modelů jsou grafické. Jsou to například technické výkresy, časové 

plány (harmonogramy, síťové grafy), vývojové diagramy, blokové diagramy, matice vazeb. 

atd. /14, s. 8/. 

3.1.2 Subprojekt 

Subprojekty jsou částmi projektu, který se dělí na několik jednodušeji řiditelných 

komponent. Subprojekty mohou být zadány k realizaci externí firmě nebo jinému funkčnímu 

oddělení uvnitř provádějící organizace. Příklady subprojektu: 

• Jedna projektová fáze (projektové fáze jsou popsány v dalších kapitolách). 

• Instalace vody nebo elektřiny u stavebního projektu. 

• Automatické testování počítačových programu v projektu vývoje software. 

• Výroba většího množství nového léku pro klinické zkoušky v projektu farmaceutického 

výzkumu. 

Z hlediska provádějící organizace představují subprojekty například subdodávky, 

kterými se kompletuje projektový produkt, nebo služby. Je typické, že subprojekty lze 

považovat za projekty a také je tak řídit /14, s. 17/. 

12 



3.1.3 Účastníci projektu 

Účastníci projektu (stakeholders) jsou fyzické osoby nebo organizace, které jsou 

zapojeny do projektu nebo jejichž zájmy by mohly pozitivně nebo negativně ovlivnit 

provádění projektu nebo jeho úspěšné dokončení. Projektový řídící tým musí identifikovat 

všechny účastníky, určit, jaké jsou jejich požadavky a očekávání a pak je řídit a ovlivňovat 

tak, aby byl zajištěn zdárný průběh projektu. Identifikace účastníků projektu je často velmi 

obtížná. Napři'klad, je montér technologické linky, jehož budoucí zaměstnání závisí na 

výsledku projektu montáže linky, účastník projektu? /14, s. 17/ 

Základní účastníci každého projektu jsou: 

• Projektový manažer (Project manager)- osoba zodpovědná za řízení projektu. 

• Zákazník (Customer) - osoba nebo organizace, která bude užívat produkt projektu. 

Samozřejmě může být i několikanásobný zákazník. Například, mezi zákazníky nového 

farmaceutického výrobku patří doktoři, kteří jej předepisují, pacienti, kteří jej užívají a 

pojišťovny, které jej zaplatí. 

• Provádějící organizace (Performing organization) - podnik, jehož zaměstnanci jsou 

přímo zapojeni do vykonávání projektových prací. 

• Investor (Sponsor) - osoba nebo skupina lidí uvnitř zákaznické nebo provádějící 

organizace nebo stojící samostatně, kteří zajišťují finanční zdroje v hotovosti nebo v 

jiné podobě, vhodné pro projekt 

K tomuto dělem účastníků projektu přistupují další kategorie účastníků- interní a externí, 

vlastníci a akcionáři, dodavatelé a smluvní organizace, členové týmu a jejich rodiny, vládní 

agentury a mediální produkty, individuální občané, dočasné a permanentně lobující 

organizace a společnost jako taková. Vyjmenování a seskupení účastníků projektu je základní 

pro identifikaci osob a organizací, které vystupují jako účastníci projektu. Úlohy a 

odpovědnosti účastníků projektu se mohou překrývat. Například, inženýrská firma může 

zpracovávat projekt výstavby závodu, a zároveň se podílet na financování stavby 114, s. 18/. 

13 



3.2 Projektové řízení 

3.2.1 Historický vznik projektového řízení 

Řízení neboli management je jedna z nejdůležitějších lidských činností. Od doby, kdy 

lidé poznali dělbu práce a začali vytvářet skupiny, aby dosáhli cílů, kterých by jako jedinci 

dosáhnout nemohli, se stalo řízení nezbytné pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí. 

S růstem cílů společnosti bylo nutno stále více využívat skupinové úsilí a rostl význam vůdců 

a organizátorů. 

Projektové řízení (i když se tento termín objevil až ve 20. století) průkazně existuje po 

celý dlouhý věk lidské civilizace. Dokumentují to velké stavby pravěku, které by bez řízení 

vzniknout nemohly. Důkazy tohoto t\-Tzení můžeme například najít v Egyptě v podobě 

známých pyramid. Pyramidy byly postaveny za třetí a čtvrté dynastie faraónů přibližně okolo 

roku 2600 př.n.l. Stupňovitá pyramida v Sakkaře a zvláště monumentální pyramidy v Gize 

nás přesvědčují o tom, že jejich stavitel musel mít od počátku jasno o tom, jak budou vypadat, 

odkud bude brát materiál na stavbu, jak ho bude dopravovat a kolik lidí bude na stavbu 

potřebovat. 

Zmínky o projektovém řízení jsou i v Bibli, ve Starém zákoně, kde se popisuje stavba 

Šalamounova chrámu v Jeruzalému. Je tam popsáno, jaký materiál bude použit, jak je 

smluvně zajištěn, kdo bude na chrámu pracovat a jakou bude dostávat mzdu. Král Šalamoun 

uplatnil projektové řízení okolo roku 960 př.n.l. Podobných příkladů bychom mohli 

vyjmenovat celou řadu, jen namátkou můžeme ještě jmenovat stavbu Velké čínské zdi nebo 

stavby chrámů a amfiteátrů v Řecku, stavby silnic a akvaduktů ve starodávné říši římské. Jiný 

podobný při'klad z pozdější doby a z našich dějin je výstavba Nového města Pražského v době 

Karla IV, který sám projekt koncipoval a Matyáše z Arrasu pověřil jeho řízením. Těchto 

několik příkladů dokumentuje, že projektové řízení existuje již dlouhou dobu. Z novodobých 

dějin můžeme uvést velké projekty umělých průplavů mezi moři, například suezský nebo 

panamský nebo z doby nedávné tunel pod Kanálem mezi Francií a Anglií. Proč se o 

projektovém řízení, jako o samostatné disciplině, hovoří až v posledních desetiletích? Je pro 

to několik důvodů /14, s. 5/: 

• Rozvoj obecné teorie řízení ve 20. století. Lidská společnost dospěla do stavu, kdy 

další zvyšování efektivnosti její existence není možno dosáhnout pouze empiricky 

metodou zkoušky a omylu, ale je třeba věnovat pozornost teoretickým otázkám řízení. 
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• Rozvoj vědy a techniky urychluje frekvenci změn a nastoluje otázky řízení těchto 

změn, které musí být zvládnuty v optimálním čase. 

• Rozvoj komunikační techniky podporuje rychlý přesun řídících informací na místa 

určení včetně případných omylů. kterých by tedy mělo být co nejméně a řízení co 

nejdokonalejší. 

• Rozvoj výpočetní techniky umožnil, aby se projektové řízení rozvinulo jako teoretická 

disciplina a zároveň zefektivnilo jeho využívání v praxi. 

3.2.2 Definice pojmu 

Skalický,Vostracký (2003) definuje projektové řízení jako řízení takových úloh, které 

sledují přesně vymezený cíl, musí být splněny v určitém termínu, s určitými náklady a 

vystupuje v nich většinou velké množství partnerů. Tyto úlohy se nazývají projekty. Jak již 

bylo uvedeno, realizuje lidstvo projekty od nepaměti, ale teprve v druhé polovině 20. století se 

objevila důležitost řídit projekty dobře a také v důsledku technického pokroku mohly 

vzniknout i tomu odpovídající nástroje. 

Jak dále uvádí Skalický, Vostracký (2003): "Projektové řízení (Project management)" 

je používání znalostí, dovedností, nástrojů a technik při projektových činnostech, aby se 

splnily nebo překročily požadavky a očekávání, které investor a zákazník klade na projekt. 

Splnění nebo překročení požadavku a očekávání investora a zákazníka znamená balancovat 

mezi často protichůdnými požadavky a rozdílnými faktory, jako jsou: 

• Rozsah, čas, náklady a kvalitativní stupeň projektu. 

• Účastníci projektu s různými potřebami a očekáváními. 

• Identifikované (potřeby) a neidentifikované požadavky (očekávání). 

Následující výklad pojmu uvádí Dolanský a kol.(1996). Pojem "management 

projektu'" vznikl překladem anglického termínu "Project Management". V češtině není tento 

pojem jednoznačně vymezen, proto je třeba určit jeho obsah. V následujícím textu jej 

chápeme především jako filozofii přístupu k řízení projektu s jasně stanoveným cílem, který 

musí být dosažen v požadovaném čase, nákladech a kvalitě. Stanoveného cíle projektu musí 

být dosaženo pří respektování definované strategie a při současném využití specifických 

postupů, nástrojů a technik pro plánování a řízení procesů jednotlivých projektů. Budeme-li 
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tedy hovořit o "managementu projektu", máme na mysli specifickou metodiku pro plánování 

projektu a řízení jeho realizace. 

Pojem "Project Management" lze také chápat jako "projektový management", který 

má širší význam a vedle managementu jednotlivých projektů zahrnuje i jejich organizování a 

koordinování.(viz obr.1) Lze ho chápat i jako nadstavba managementu jednotlivých projektů. 

Konečných výstupů a změn je v organizaci dosahováno prostřednictvím cíleného a vědomého 

ovlivňování jednotlivých projektů vzájemné provázaných, strategicky řízen)·ch a 

koordinovaných. Projektový management je systematicky využíván například v projektových 

organizacích a u většiny poradenských firem, ve kterých se realizuje několik projektů 

současně. Každý jednotlivý projekt je přitom možné řídit pomocí "managementu projektu". 

Obr. 1 Schéma projektového managementu 

Zdroj: Dolanský a kol. (1996) 
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3.2.3 Začlenění projektového managementu do organizační struktury 

Organizační struktura by měla umožnit efektivně realizovat projektové procesy. Běžné 

funkcionální liniové organizační struktury, kde každý \Tcholový liniový manažer řídí pouze 

práce v jemu podřízeném úseku, bývají pro efektivní dosahování projektových cílů nevhodné. 

Proto je nutné vytvářet takové organizační struktury, jejichž pomocí bude možné efektivně 

zabezpečovat realizaci požadovaných změn. Tento požadavek bývá zabezpečován různým 

stupněm integrace projektm-ých struktur do stávajícího formálního organizačního uspořádání. 

Prakticky všechny organizace mají určitou formální organizační strukturu, vytvářející 

manažerskou hierarchii. Vedení organizace se v současné době často nazývá vrcholový 

management (top management), druhý stupeň řízení zabezpečuje střední management a na 

nižších stupních řízení je provozní management. 

Formální uspořádání organizační struktury jenom částečně ovlivňuje schopnost rea

govat pružně na dosahování požadovaných změn. Záleží také na individuálních schopnostech 

manažera, do jaké míry se mu podaří vytvořit organizační prostředí, schopné efektivně 

podporovat dosahování stanovených cílů. Vedle formálních vztahů vznikají v organizační 

struktuře spontánně neformální vztahy, které jsou charakteristické osobními a sociálními 

vztahy osob. 

Malé projekty obvykle nevyžadují rozsáhlé změny ve stávající organizační struktuře. 

Se vzrůstajícím rozsahem a komplexností projektů nastávají potíže při jejich koordinaci a jen 

těžko se dají zvládnout ve stávající organizační struktuře. V této situaci je zcela nezbytné, aby 

vrcholové vedení přikročilo k reorganizaci a zavedení určitého modelu projektového 

managementu. 

U organizací, které již mají projektový management zavedený, je velmi důležité zí

skávat a systematicky uplatňovat zkušenosti pracovníků, kteří se na projektových činnostech 

podílejí nebo podíleli. Jsou-li k dispozici i organizační zásady, pak se jimi bezvýhradně řídit. 

Definování a dodržování zásad projektového managementu je dobr}m vodítkem pro 

stanovení celkových organizačních zásad. Vrcholoví manažeři by si měli být vědomi toho, že 

jsou součástí velkého firemního týmu a musí mít k dispozici statistická data o realizovaných 

projektech. Také by měli mít trvalou možnost kontroly průběhu realizace projektů a přehled o 

tom, kteří pracovníci se na jednotlivých projektech podílejí. Jedině tak je možné eliminovat 

duplicitní a jiné nežádoucí práce /6, s.38,39/. 
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3.2.4 Modely organizačních struktur projektového managementu 

Aby byla organizační struktura projektového managementu úspěšná a plně zajišťovala 

dosahování stanovených cílů, je nutné aplikovat takový model, který odpovídá komplexnosti 

a rozsahu realizovaných projektů. V rámci zvoleného modelu organizační struktury 

projektového managementu je nutné především delegovat pravomoci a odpovídající 

zodpovědnosti. Manažeři pověření vytvářením nového typu organizačního uspořádání, 

využívajícího projektového managementu, musí pečlivě zvažovat, zda má zvolený model 

odpovídající řídicí vazby, zda jsou vyváženy pravomoci a zodpovědnosti a zda jsou 

dostatečně zabezpečeny kontrolní funkce. 

Specifičnost organizační struktury projektového managementu vyplývá z interdisci

plinární povahy a časové ohraničenosti projektů, jejichž realizaci má organizační struktura 

podporovat Na tomto místě je nutné zdůraznit, že vzhledem k výjimečné a neopakovatelné 

povaze projektů je prakticky nemožné "kopírování" a přenášení modelů organizačních 

struktur projektového managementu z jednoho prostředí do druhého. 

Při volbě modelu organizační struktury projektového managementu musí být brány v úvahu 

především jeho silné a slabé stránky, tj. jeho přednosti a nedostatky. Přitom je nutné si 

uvědomit, že neexistuje možnost vytvoření ideálního modelu vzhledem ke značné neurčitosti 

projektových činností. Vždy však musí být snaha vytvořit takový model, který by umožňoval 

co nejlépe hospodařit s disponibilními zdroji -lidskými, peněžními i materiálními. 

Ve zvolených formách organizačního uspořádání projektového managementu zůstá

vají obvykle v určité míře zachovány liniové vztahy přímé podřízenosti a nadřízenosti, 

kterými se v potřebném rozsahu zajišťuje požadovaná jednota řízení firmy. Vytvářejí se i 

vztahy přechodné prostřednictvím "druhotných" organizačních struktur, které umožňují 

koordinovat činnosti projektových týmů a činnosti liniových pracovníků z různých útvarů. 

Současně jsou liniovým pracovníkům přiřazovány odpovídající projektové pravomoci a 

zodpovědnosti bez ohledu na jejich liniové nebo štábní zařazení /6, s. 40 /. 

Tyto druhotné organizační struktury, začleněné do liniových organizačních struktur, 

vytvářejí následující možné typy organizačního uspořádání projektového managementu (viz 

obr. 2): 

• Útvarový projektový management. 

• Maticový projektový management. 
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• Čistý projektový management. 

• Síťový projektový management. 

Obr. 2 Modely organizačního uspořádání projektového managementu 
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Zdroj: Dolanský a kol. (1996) 

3.3 Plánování a příprava projektu 

3.3.1 Podstata projektového plánování 

Proces projektového plánování je nedílnou součástí prostředí managementu projektu. 

Podstata a hlavní úloha procesu projektového plánování spočívá ve stanovení cílů projektu a 

cest vedoucích k dosažení těchto cílů. Vědomé určování průbě_hu projektových činností tak 

zabezpečí spojnici mezi stávajícím stavem (před uskutečněním projektu) a požadovaným 

koncovým stavem dosažitelným realizací projektu. Plánovací proces je nejnáročnější oblastí 

managementu projektu, která do značné míry předurčuje konečný efekt realizovaného 

projektu. 

Vlastní plánování není tedy přežitkem; není ani popisem toho, co se stane, ale je 

popisem toho, co požadujeme, aby se stalo. Rozdíly mezi plány různých projektů spočívají 

především v míře podrobnosti plánovacího procesu projektu, která je přímo úměrná druhu, 

rozsahu a komplexnosti daného projektu. Míru podrobností plánů projektů není tedy možné 
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explicitně stanovit. Je však dobré si uvědomit, že plánování projektu by mělo končit na úrovni 

nutné podrobností (nikoliv na úrovni vyčerpání všech možností) /6, s. 85 /. 

I například relativně jednoduchá příprava dvoudenního semináře vyžaduje plánovací a řídící 

procesy, které musí být provedeny v rámci vymezené doby. Je nutné, aby projektový manažer 

(společně s projektovým týmem) zpracoval jednotlivé implementační plány, v jejichž rámci 

bude zodpovězeno co, kdo, kdy, jak, čím a za kolik bude realizovat. Po schválení těchto plánů 

příslušným manažerem musí být průběh semináře řízen, koordinován, kontrolován a operativně 

přizpůsobován vzniklým situacún a požadavkům. Příprava a realizace projektu si může vyžádat 

konzultace a spolupráci řady externích pracovníků. Vždy je však třeba, aby za realizaci projektu a 

kvalitu požadovaných výsledků zodpo\idala jedna osoba. Na závěr se provede zhodnocení celého 

projektu a definují se východiska, která přispějí k eliminaci chyb a ke snížení výskytu rizikových 

událostí při realizaci obdobných projektů. 

Naprosto stejné :základní postupy jsou používány u mnohem složitějších projektů, jako je např. 

projekt výstavby rychlodráhy, reorganizace firmy či vývoj a zavedení výroby ultratenkých letadel. Je však 

ziejmé, že u složitých projektů musí mít manažeři mnohem více odborných znalostí a dovedností. Je také 

pochopitelné, že čún 'ice pracovníků se podílí na realizaci projektu a čún více dílčích prací projekt 

zalnnuje, tím obtížnější jsou jeho plánovací a řídící procesy /6, s. 26/. 

Na počátku plánovacího procesu projektu je potřeba provést rozbor stávající situace a znát 

odpovědi na následující otázky: 

• Kde a v jaké situaci se nacházíme? 

• Čeho chceme dosáhnout a proč toho chceme dosáhnout? 

• Jak toho chceme dosáhnout? 

• Kdy toho chceme dosáhnout? 

• Kdo by toho měl dosáhnout? 

• Za kolik toho chceme dosáhnout? 

• Jaká rizika je nutné uvažovat? 

• Máme k dispozici požadované zdroje? 

• Jaké kontrolní procedury bude nutné provádět? 

Proces plánování projektu začíná již v předinvestiční (přípravné) fázi životního cyklu 

projektu, při předběžném plánování projektu. V této fázi musí manažeři nebo členové 
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projektového týmu zodpovědní za tuto fázi projektu stanovit s požadovanou spolehlivostí: co, 

kdy, jak a za kolik je třeba vykonat. 

Neméně důležité je následné podrobné plánování v investiční (prováděcí) fázi 

životního cyklu projektu, které zahrnuje přesné rozvržení jednotlivých činností v čase, s 

jednoznačně přiřazenými pravomocemi, zodpovědnostmi, náklady a zdroji. 

Podstata projektového plánování je v průběhu celého cyklu projektu prakticky stejná. 

V jednotlivých fázích životm'ho cyklu projektu se plánovací proces liší pouze mírou 

podrobnosti. Plánování není jednorázovým aktem, ale naopak představuje permanentní "živý" 

mechanismus vytváření, upravování, doplňování, korigování a aktualizování (prostřednictvím 

zpětných vazeb) projektových plánů na různých rozhodovacích úrovních. I když by plány 

menších projektů měly být méně podrobné, měli by odpovědní manažeři vykonávat při jejich 

sestavování v podstatě stále stejné kroky /6, s. 86 /. 

Dle Dolanského a kol.(1996) obsahuje plánovací proces projektu dvě základní části: 

• definiční část 

• část popisnou a přiřazovací. 

Část definiční obsahuje specifikaci cílového stavu projektu, soupis činností projektu, 

jejich charakteristiky, požadované technickoekonomické parametry, dekompozici věcného 

(dekompozici činností) a organizačního systému projektu atd. Tato část plánovacího procesu 

projektu řeší "čeho má být dosaženo a jakou formou to má být zabezpečováno." 

V části popisné a přiřazovací jsou jednotlivým činnostem přiřazovány zdroje, 

zodpovědnosti, pravomoci, termíny, náklady a požadované kapacity. Výstupy této části 

plánovacího procesu jsou implementační plány projektu, obsahující následující integrální 

části: 

• časové plány činností, 

• časové plány milníků, 

• plány přiřazení zodpovědností a pravomocí - matice zodpovědností, 

• časové plány nákladů a zdrojů, 

• plány rizik, 

• plány kontrolních mechanismů a kontrolních procedur. 
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Dolanský a kol.(1996) dále uvádí, že častým nedostatkem některých projektů bývá 

jejich neúplné a příliš "hrubé" plánování. Vyhovující bývá plánovací dokumentace v 

oblastech vstupů a výstupů daného projektu. Naopak bývají nedostatečně specifikovány 

projektové cíle, stejně jako strategie vedoucí k jejich dosažení. Podceňovány bývají i rizikové 

faktory, jejichž výskyt může vést ke značným ekonomickým ztrátám. Nesplňují-li výstupy 

daného projektu očekávání z hlediska termínů, jakosti a efektivnosti, bývá to důsledkem 

nedostatečného plánování. 

3.3.2 Předprojektové činnosti 

V této podkapitole se dozvíme, že je vhodné projekt dělit do menších celků - fází, 

které jsou snáze řiditelné než celý projekt. Činnosti, které si nyní popíšeme se někdy nazývají 

předprojektové činnosti nebo předprojektová fáze nebo jsou zahrnuty do projektu jako první 

fáze. Tyto činnosti jsou z hlediska samotného projektu velice důležité, protože se v jejich 

závěru rozhoduje o tom, zda projekt je možné uskutečnit, nebo ne. Předprojektové činnosti 

zahrnují tyto etapy /14, s. 17/: 

• Identifikace příležitostí změn 

V této fázi se vypracovává studie možností (příležitostí) "Opportunity Study" . Slouží 

především pro identifikaci možností a pro vyhledávání priorit. Zabývá se např. : 

- rozborem přírodních zdrojů, 

- možností jejich dalšího zpracování a využití, 

- budoucí poptávkou po daném druhu zboží, 

- možností dovozu a vývozů, 

- analýzou daného odvětví v sousedních zemích, na kontinentu a ve světě atd. 

• Předběžný výběr a definování projektu 

Vypracovává se předběžná studie proveditelnosti "Pre-feasibility Study". Tato studie 

se vypracovává v případě, že technicko-ekonomická studie proveditelnosti je nákladná a 

dlouhodobá záležitost. V této předběžné studii se hodnotí projekt a studie může mít tyto 

závěry: 

- projekt je tak průhledný a jasný, že je o něm možno již v této fázi rozhodnout kladně, 

- projekt vyžaduje podrobnou anal)·zu ve studii proveditelnosti, 

- některé části projektu jsou kritické a vyžadují hlubší zkoumání pomocí funkcionálních nebo 

podpůrných studií, 
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- informace vedou k negativnímu rozhodnutí o projektu. 

• Podpůrné nebo funkcionální studie. 

Tyto studie pomáhají při rozhodovacím procesu. Vypracovávají se zejména u 

rozsáhlých projektů, např. u investiční výstavby jsou to studie lokality, studie surovin a 

dalších vstupů, apod. 

• Studie proveditelnosti "Feasibility Study" 

Je to snad nejdůležitější část celého projektového cyklu. Musí poskytnout technickou, 

ekonomickou a komerční základnu pro rozhodnutí o projektu. Studie proveditelnosti u 

projektu investiční výstavby může například obsahovat: 

- Cíl, strategie a historie projektu 

- Analýza trhu a marketingová strategie 

- Suroviny, materiálové vstupy a energie 

- Umístění projektu a jeho vliv na prostředí 

- Technologie a technické zajištění projektu 

- Rizikové aspekty projektu 

- Pracovní síly 

- Plán realizace projektu 

- Ekonomické hodnocení projektu 

Jak již bylo uvedeno, je studie proveditelnosti (dále jen SP) důležitou složkou 

životního cyklu projektu a její v)·sledky mají podstatný význam při rozhodování o realizaci 

investice a při získávání potřebných zdrojů. Na úplnosti a správnosti vypracování SP závisí 

úspěch celého projektu. Proto by měla poskytnout veškeré informace, které jsou pro 

rozhodnutí podstatné. Při rozhodování je také třeba brát v úvahu, že se mohly v průběhu 

zpracování SP vyskytnout nové skutečnosti, které již nebylo možné ve SP zachytit a 

vyhodnotit. Při rozhodování mohou hrát v)·znamnou roli i osobní či skupinové zájmy. 

Například u projektů ekologicky zaměřených mohou SP prokázat jejich finanční 

nevýhodnost, ale o jejich realizaci rozhodnou jiné než ekonomické přínosy - ekologické 

aspekty celospolečenského přínosu, politické aspekty apod. 

Pomocí SP postupně definujeme a analyzujeme jednotlivé složky projektu, které 

ovlivňují dosažení dílčích a celkových projektových cílů. Ve všech fázích zpracování SP je 

nutné formulovat a vyhodnocovat všechny reálné varianty projektu při respektování jejich 
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vzájemných vazeb. Důležitou vlastností SP je skutečnost, že její jednotlivé složky jsou 

vzájemně provázané a není možné je zpracovávat izolovaně. 

SP má neobyčejný význam zejména u rozsáhlých projektů, u nichž by v důsledku 

nesprávných rozhodnutí mohly vzniknout velké ztráty. Zde je nutné dbát na kvalitu vstupních 

informací, která zásadním způsobem ovlivňuje spolehlivost analýz. SP lze považovat za 

východisko pro rozhodování o realizaci zamýšleného projektu z hlediska /6, s. 287 I : 

• obchodního - přitažlivost trhu, konkurenční postavení, tržní potenciál, obchodní cíl 

projektu, strategie dosažení cíle, cenový vývoj, vývoj poptávky, posouzení tržní 

konkurence, segmentace trhu atd., 

• technického- materiálové a surovinové vstupy, energetické nároky, posouzení lokality 

umístění projektu, vliv na životní prostředí, technologie a výrobní zařízení, stavební 

úpravy, lidské zdroje, plán realizace atd., 

• ekonomického - míra výnosnosti investice, doba návratností, vnitřní výnosové 

procento, likvidita atd. 

Základní podmínkou pro zpracovávání SP je dostupnost spolehlivých relevantních 

informací nutných pro specifikaci a analýzu celkové výše nákladů a výnosů spojen)·ch s 

realizací daného projektu, kritických složek projektu a působení projektu na okolí. SP je 

zaměřena především na prokázání vhodnosti (nevhodnosti) realizace určitého projektu v dané 

lokalitě, využívajícího určitou technologii při současném respektování disponibilních 

materiálových a energetických zdrojů /6, s. 287/. 

Protože je zpracování SP časové, technicky a finančně náročným úkolem, je vhodné, 

především u značně rozsáhl)·ch projektů, zpracovat nejprve Úvodní studii proveditelnosti 

(PFS - Pre Feasibility Study). Struktura PFS je v podstatě shodná se studií proveditelnosti, liší 

se však nižší mírou podrobností zpracovávaných dat. 
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3.3.3 Zásady přípravy projektu 

Následující zásady přípravy projektu uvádí ve své publikaci Dolanský a kol.(1996) a 

podle něj by měly být respektovány a využívány ve všech fázích projektových prací. První z 

nich slouží k získání jistoty, zda jsou řídící instrukce a příkazy voleny správně /6, s. 28/. 

Zásada č. 1 - klást si relevantní otázky 

Manažer projektu by si měl v každé fázi projektu klást tyto otázky: 

• Jakého Gakých) cíle(ů) má být dosaženo? 

• Proč je třeba tohoto cíle dosáhnout? 

• Je tento cíl reálný? 

• Co by měli jednotliví pracovníci dělat? 

• Jsou moje instrukce (příkazy, doporučení) jasné? 

• Je tento postup efektivní? 

• Kdy by měl být úkol ukončen a proč? 

• Jaká je moje úloha? 

• Kdo má pravomoc vybírat pracovníky a kdo může disponovat 

finančními prostředky? 

• Mám vzhledem k dané projektové zodpovědnosti dostatečnou 

personální a finanční pravomoc? 

• Je finanční rozpočet dostatečný? 

• Co je v dané situaci důležitější, peníze nebo čas? 

Odpověď na poslední otázku může často významn)·m způsobem ovlivnit způsob 

realizace jednotlivých činností, fází a někdy i celého projektu. Jestliže finanční prostředky 

představují rozhodující omezující podmínku, je možné předpokládat, že celková doba 

realizace projektu bude pravděpodobně o mnoho delší, než kdyby byly k dispozici finanční 

prostředky v neomezené výši. Současně je zřejmé, že bude-li limitujícím faktorem čas, bude 

často třeba výrazně finančně motivovat pracovníky, aby zvýšili své pracovní úsilí zaměřené 

na urychlení některých prací. 
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Zásada č. 2 - nikdy nic jenom předpokládat, vše si dostatečně ověřit 

Nereálné, špatně definované předpoklady a odhady ničí čas, peníze a lidské úsilí. 

Manažer projektu by neměl nikdy použít takové věty jako: "Myslel jsem, že to udělá ... ", nebo 

"Nepředpokládal jsem, že náklady budou .... " 

Zásada č. 3 - mít neustále na mysli otázku, co je účelem projektu 

To, co se od manažera projektu požaduje a čeho se tím chce dosáhnout, mohou být 

někdy do značné míry odlišné věci. Otázka "proč?" by měla neustále prověřovat účelnost 

jednotlivých činností a potřebu jednotlivých zdrojů a specifických podmínek. Mnohdy tímto 

způsobem docházejí projektoví manažeři k závěrům, že se plánují činnosti, které nejsou třeba, 

ajindy zase k tomu, že je možné některé činnosti dělat efektivněji jiným způsobem. Například 

liniový manažer může vydat nařízení, že některé dosavadní analýzy budou zrušeny, protože 

neposkytují použitelné výsledky. Manažer projektu však zjistí, že slabé místo není v 

analytických postupech, ale v neschopnosti analytiků je interpretovat správným způsobem. Je 

třeba mít stále na mysli účel vykonávaných prací, to může často přispět k určení reálných 

potřeb místo zbožných přání. 

Zásada č. 4 - identitlkovat vnitřní/vnější účinky projektu 

Jestliže projekt ovlivňuje další subjekty, vytváří potřebu dalších projektů a ovlivňuje 

některé další práce ve firmě, pak je třeba přijmout následující opatření: 

• informovat ty, jichž se realizace projektu týká -je nezbytné formulovat a přehledně 

prezentovat důsledky realizace projektu a neopomenout poskytnout tyto informace 

lidem, kterých se realizace projektu nějakým způsobem dotkne. Tak je možné předejít 

možným konfliktním situacím vzniklým z toho, že se někteří mohou oprávněně cítit 

zaskočeni neočekávanými důsledky realizace projektu. 

• Poskytovat včas informace manažerům ostatních projektů - v případě, že jsou 

současně realizovány ještě další projekty, je nezbytné, aby manažeři těchto projektů 

byli nepřetržitě informováni o všech významných vlivech, potřebách a důsledcích 

daného projektu. Tím se vytvoří lepší podmínky pro realizaci všech projektů, protože 

jejich manažeři mohou lépe připravoyat, koordinovat a realizovat svá rozhodnutí. 
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Zásada ě. 5- schvalování jednotlivých fází projektu 

U každé fáze projektu by měl manažer projektu prověřit (v případě potřeby doplnit či 

změnit) výchozí požadavky. Veškeré změny je třeba předložit vrcholovému managementu ke 

schválení. Při formulování definitivních požadavků je někdy třeba vykonat několik 

postupných kroků. Každý z nich by měl schválit vrcholový management. Pokud tomu tak 

není, manažer projektu riskuje, že bude muset opakovaně realizovat řadu plánovacích prací. 

Lépe je postupovat pomaleji, ale spolehlivě. Je to i efektivnější. Manažer projektu by měl 

rovněž trvat na protokolárním potvrzení ukončení jednotlivých fází. Je to závažná skutečnost, 

která zabraňuje pozdějším konfliktům a nedorozuměním. 

3.3.4 Projektový tým 

Vytvoření specifické organizační struktury v projektovém týmu je výchozím krokem 

investiční fáze životního cyklu projektu. Základním rysem je skutečnost, že se jedná o 

dočasnou organizační strukturu s vyhraněnou problémovou orientací, jejímž cílem je 

zvládnutí úloh spojených s realizací projektu. Dočasnost organizační struktury projektového 

týmu však nemusí vždy znamenat dočasnost pracovního týmu jako takového. Zde se může 

například jednat o relativně stabilní oddělení organizace, které je často využíváno pro 

realizaci různých projektů. 

Prvky organizační struktury projektového týmu tvoří jednotliví členové. I přes úvodní 

přesné vymezení zodpovědností a pravomocí za jednotlivé činnosti mezi členy projektového 

týmu, může být organizační struktura v průběhu realizace projektu korigována. Postupně 

mohou b)1 identifikovány ještě další činnosti nebo úkoly, na které je nutné reagovat z 

hlediska organizační struktury projektového týmu. V případě, že nově identifikované činnosti 

spadají do již vymezených kompetencí a zodpovědností stávajících členů projektového týmu, 

jsou tyto mezi ně rozděleny. Přesahují-li rámec působnosti stávající struktury projektového 

týmu, bývá nutné projektový t)m rozšíňt o další spolupracovníky (i externí). Proto se 

projektové týmy vyznačují svou otevřeností. 

Projektový tým by měl být co nejmenší. Čím je totiž menší, tím lépe funguje. Dobře 

pracující projektové t)my jsou schopné dosahovat výsledků, které daleko převyšují 

potenciální součet výsledků prací jednotlivých členů t}·mu, pokud by pracovali odděleně. 

Tento efekt je znám pod názyem synergie, který se lidově vysvětluje tak, že díky synergii 

může být 1 + 1 = 3. 

27 



Ihned po ustavení projektového týmu, který většinou zahrnuje převážnou část členů 

kmenového týmu, by měli být všichni jeho členové o projektu podrobně informováni /14, s. 

66/. 

Důležité je, aby členové týmu: 

• jednoznačně chápali a interpretovali požadované projektové cíle, 

• měli možnost tvůrčím způsobem řešit dílčí problémy a předkládat své návrhy a náměty, 

• cítili spoluzodpovědnost za dosahované v)·sledky. 

Mezi nejdůležitější problémy, které musí manažer projektu řešit, patří stanovení 

celkové doby realizace projektu a s tím spojený požadovaný počet členů projektového týmu. 

Tento problém je zvláště naléhavý v době přípravných projektových prací, tzn. v době, kdy je 

velmi obtížné přesně stanovit, jak budou jednotlivé projektové činnosti pracné. Stejně obtížné 

je stanovení potřeb zdrojů (lidských, materiálových, fmančních, ... ), které bude nutné vynaložit 

pro dosažení požadovaných cílů. Odhadne-li manažer potřebu pracovníků na základě 

nedostatečných informací a vyjedná jejich uvolnění pro potřeby realizace projektu, může se 

snadno dostat do vlastní pasti, kdy se mu budou v budoucnu pracovníci nedostávat nebo mu 

budou naopak přebývat. 

Na tomto místě lze doporučit, aby v případě nespolehlivých informací nevolil for

mulace typu: "Budu potřebovat, aby pan Dvořák pracoval v projektovém týmu jeden den v 

týdnu," ale raději: "Zdá se, že bude dostačující, když se pan Dvořák bude věnovat projektové 

práci asi jeden den v týdnu. Přesně to však určím, jakmile budu znát veškeré podrobnosti 

týkající se náplně projektových prací." V tomto směru mohou být užitečné statistické údaje, 

shromážděné na základě realizace obdobných předcházejících projektů, které poskytují 

informace o náročnosti určitých typů projektových činností. Obecně platí, že není dobré 

poskytovat žádné závazné údaje, zejména o datu dokončení projektu, dokud není ukončena 

etapa jeho podrobného plánování /14, s. 67/. 
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3.4 Fáze projektu 

Protože projekty jsou unikátní, mají určitý stupeň nejistoty. Organizace provádějící 

projekty, aby si zajistily lepší řízení a kontrolu a správné napojení průběžných operací 

projektu, zpravidla rozdělují každý projekt do několika projektov)·ch fází. Projektové fáze 

dohromady tvoří životní cyklus projektu (project life cycle). 

Každá projektová fáze představuje jeden nebo více určitých uzavřených celků 

(většinou se jedná o nějaký postupný cíl projektu). Cílem projektové fáze nebo jejím 

výstupem jsou určité, hmatatelné pracovní výsledky snadno kontrolovatelné, jako např. studie 

proveditelnosti, detailní konstrukční dokumentace nebo výroba prototypu. Tyto pracovní 

celky a tudíž i fáze jsou částmi celkového sekvenčního logického návrhu vlastního projektu. 

Zakončení projektové fáze se obyčejně vyznačuje kontrolou projektových výkonů, aby se 

určilo, zda projekt bude pokračovat další fází a objevily se a efektivně korigovaly odchylky, 

například v nákladech. Tyto kontroly na závěr projektové fáze b)·vají často nazývány fázové 

výstupy (phase exits), kontrolní brány (stage gates) nebo kontrolní body (kil/ poínts). 

Každá projektová fáze obyčejné obsahuje řadu produktů, které jsou vázány vždy k 

určité úrovni manažerské kontroly. Většina z těchto položek se týká základních výstupů 

projektové fáze a fáze přebírají jejich názvy: zadání, konstrukční návrh, stavba, prodej a 

nákup a další podobné. Sled projektových fází představuje životní cyklus projektu /14, s. 37/. 

Projekt se zpravidla rozděll!ie na tyto tři fáze: 

• fázi předinvestiční, 

• fázi investiční, 

• fázi provozu (užívám) a vyhodnocerú. 

3.4.1 Předinvestiční fáze 

Tato fáze je nejduležitější částí celého projektu a je možné ji dále členit na dílčí 

ucelené fáze. Zahrnuje předběžné plánování a přípravu projektu. V ú\·odní dílčí fázi je nutné 

stanovit cíle (co je třeba udělat) a definovat strategii projektu (strategicko-taktická fáze) 

vedoucí k dosažení stanovených cílů. Současně jsou jmenováni manažeři, kteří jsou 

zodpovědní za zpracování předinvestiční fáze. Stěžejní oblastí této fáze projektu je prověření, 

zda jsou jednotlivé fáze projektu proveditelné. Účelem této fáze je především vytvoření 
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vhodných podmínek pro realizaci projektu. Jejím typickým nástrojem je studie již zmiňovaná 

proveditelnosti (Feasibility study). V rámci této studie, ve které je projekt uvažován variantně, 

jsou definovány a prověřeny jeho vstupy, výstupy, rizika, omezení, vliv na životní prostředí, 

implementační plány, zdroje, náklady, finanční průchodnost atd./6, s. 28/. 

3.4.2 Investiční fáze 

V této fázi je jmenován hlavní manažer projektu, který je zodpovědný za řízení 

projektu a projektový tým. Dále se zpracovávají podrobné implementační plány, defmuje se 

projektová organizace, podrobné časové parametry, zdroje, náklady, realizují se výběrová 

řízení, kontraktace dodavatelů, zpracovává se podrobná projektová dokumentace a definují se 

důsledky a specifické podmínky související s realizací daného projektu /6, s. 28/. 

3.4.3 Fáze provozu (užívání) a závěrečného vyhodnocení projektu 

V této fázi se výsledky projektu předávají do užívání a provádí se závěrečné 

komplexní vyhodnocení projektu. Získaná data a informace se zaznamenávají pro budoucí 

potřeby. 16, s. 28/ 

3.4.4 Závěrečná fáze 

Mezi nejdůležitější úkoly závěrečné fáze projektu patří sestavení závěrečné zprávy a 

souhrnného přehledu. Je nesporné, že management projektu potřebuje co nejvíce historických 

údajů o průběhu předchozích, svým způsobem příbuzn)-ch projektů, které představují cenné 

informace především pro plánování projektových prací. Shromažďování těchto údajů vytváří 

poměrně spolehlivou informační základnu. Užitek z nich mohou mít nejen budoucí manažeři 

projektu, ale i řada dalších, především vrcholových manažerů, kteří by se měli poučit z 

udělaných chyb. 

Závěrečnou zprávu sestavuje manažer projektu a předkládá ji zadavateli projektu nebo 

zástupci vrcholového vedení organizace. Závěrečná zpráva zahrnuje průběh a výsledky 

plánování a realizace projektu a její struktura je obdobná se strukturou běžných zpráv o 

průběhu projektových prací. Obsahuje například informace o časovém průběhu realizace 
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projektu, porovnání skutečných a plánovaných nákladů, vzniklé problémy a odchylky od 

plánu, důsledky realizace projektu a závěrečná doporučení /6, s. 183/. 

Závěrečná zpráva by měla též obsahovat prohlášení, že: 

• Projektové práce jsou ukončeny. 

• Nebudou požadovány žádné další finanční prostředky. 

• Byl vytvořen speciální fond, ze kterého budou uhrazeny zbývající dlužné částky. 

• Účtárna byla informována o tom, kdo zodpovídá za vyrovnání závazků. 

• Všechny zúčastněné osoby znají oficiální údaje o ukončení projektu. 

Závěrečná zpráva by měla obsahovat souhrnný přehled výsledků, který poskytuje 

informace o celém projektu. Je vhodné, je-li pro zpracování souhrnného přehledu k dispozici 

formulář, zajišťující jednotnou strukturu požadovaných projektových informací a dobrou 

možnost jejich následného zpracování. /6, s. 184/. 

3.5 Životní cyklus projektu 

Projektový životní cyklus je určen začátkem a koncem projektu. Například, když 

organizace rozpozná příležitost, která jí vyhovuje, obvykle vypracuje studii proveditelnosti, 

aby se rozhodla, má-li podniknout projekt Podle definice projektového životního cyklu může 

být studie proveditelnosti první fází projektu nebo odděleným, samostatným projektem. 

Sekvence projektových fází je dána věcnou návazností činností projektu, jako jsou 

např. požadavky - návrh, konstrukce - výroba, apod. Činnosti předcházející fáze musí být 

obvykle zakončeny dříve, než začne fáze následující. Někdy může následující fáze začít i před 

koncem předcházející, je-li vzniklé riziko ještě akceptovatelné. Tato praxe se nazývá 

překrývání fázi (fast tracking-zrychlený sled fází) a může být využita při eliminaci zpoždění 

termínů projektu /14, s. 38/. 

Životní cyklus projektu obyčejně definuje /14, s. 38/: 

• Jaká činnost se má vykonat v každé fázi. 

• Kdo v které fázi pracuje (např. uživatel má být zatažen do formulováni požadavků a 

návrhu). 
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Většina životních cyklů projektů má několik společných rysů /14, s. 38/: 

• Náklady a počet pracovníků jsou na začátku nízké, pak rostou, obyčejně uprostřed 

fáze mají maximum a prudce klesají, když se projekt blíží k závěru. Ilustrace je na obr. 

2-2. 

• Na začátku projektu je pravděpodobnost úspěšného zakončení projektu nízká a riziko 

a nejistota velké. Pravděpodobnost úspěšného zakončení projektu progresivně roste v 

průběhu projektu. 

• Schopnost účastníků projektu ovlivnit konečné charakteristiky výsledného produktu 

projektu a konečné náklady projektu je největší na začátku a progresivně se snižuje v 

průběhu projektu. K tomu hlavně přispívá fakt, že v průběhu projektu se mění náklady 

a dělají se chybná korekční opatření. 

• Nadšení účastníků projektu bývá na začátku veliké a postupně se vytrácí s nutností 

překonávat množství překážek. 

Vlastní členění životního cyklu projektu na jednotlivé etapy není pevně vymezeno a je 

otevřeným procesem. V každé fázi je možné identifikovat další podrobnější dílčí fáze - např. 

strategickou, koncepční,taktickou apod. Každá fáze je vlastním minicyklem, který má svůj 

začátek a konec. Řízení projektu v celém jeho životním cyklu se tak neustále mění v 

souvislosti s přechodem z jedné fáze do druhé. Integnyícírni pnrky celého životního cyklu řízení projektu 

jsou kvalita, náklady a čas, které se spolu se stanovenými cíli prolíruýí celým živo1ním cyklem projektu/6, s. 

27/. 

Musíme pečlivě rozlišovat životní cyklus projektu a životní cyklus výrobku. Například 

projekt mající za cíl přinést nový stolní počítač na trh je pouze jedna fáze životního cyklu 

výrobku - nového stolního počítače. 

Mnoho životních cyklů projektů má názvy projektových fází podobné názvům jejich 

produktů. Většina životních cyklů obsahuje čtyři až pět fází, mohou být i cykly s devíti a více 

fázemi. I v jedné aplikační oblasti mohou být značné rozdíly- u jedné organizace, která vyvíjí 

software, je životní cyklus s jednou fází návrhu, u jiné jsou oddělené fáze funkčního návrhu a 

detailního návrhu /6, s. 28/. 

Na obr. 3 je znázorněn typický životní cyklus stavebního projektu. 
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Obr. 3 Životní cyklus stavebního projektu 

Zdroj: Skalický,Vostracký (2003) 

3.6 Finanční analýza a finanční plán 

3.6.1 Úvod 

Finanční analýza je ekonomický proces, během kterého se analyzuje dosavadní vývoj 

podniku nebo projektu. Pomáhá plánovat a odhadovat budoucí vývoj (pracuje s minulostí, její 

využití je spojeno s řízením budoucího vývoje). Zkoumá strukturu projektových financí, 

kvalitu a intenzitu jejich využívání a způsob jejich financování. Hlavním úkolem fmanční 

analýzy, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace projektu za pomoci 

specifických postupů a metod. Finanční analýza poukazuje nejen na silné stránky podniku, ale 

zároveň pomáhá odhalit případné poruchy ve finančním hospodaření. Patří sem řízení 

projektových nákladů, odhad a plánování investic. 

Finanční plán podniku je specifickou formou podnikatelského záměru, který for

mulujeme zpravidla na běžný obchodní rok s výhledem na další jeden až tři roky. Běžný 

obchodní rok je rozdělen do jednotlivých měsíců. Výslednou bilancovanou veličinou 

finančního plánu je potřeba nebo přebytek finančních prostředků v jednotlivých měsících 
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obchodního roku. Podnik tak může s dostatečn}-m předstihem podnikat příslušné kroky k 

zajištění potřebného kapitálu nebo naopak plánovat rozvojové investice či jiné použití 

finančních přebytků. Podle časového úseku rozlišujeme mezi podrobným a hrubým plánem. 

Pro krátkodobé finanční plány, tj. zpravidla roční a kratší časový horizont, přichází zpravidla 

v úvahu podrobné plánováni, neboť se pracuje s relativně jistými informacemi, pro 

dlouhodobé plány na více let pouze hrubé plánování. 

Veličinami, na nichž je vybudován finanční plán, jsou peněžní příjmy a peněžní 

výdaje, popř. příjmy a výdaje. První dvojice pojmu je užší, zahrnuje přírůstek, popř. úbytek 

hotovosti a netermínovaných vkladů v bankách. Příjmy a výdaje kromě toho zahrnují ještě 

operace a úvěr. Tyto veličiny se označují jako veličiny finančního toku, které představují 

následující rovnice /6, s.l07/: 

Příjmy = Peněžní příjmy + Zvýšení pohledávek + Snížení dluhu. 

Výdaje = Peněžní výdaje+ Snížení pohledávek + Zvýšení dluhu. 

3.6.2 Náklady 

V ekonomii, podnikání a účetnictví představuje náklad spotřebování ekonomického 

zdroje, které je i obvykle spojené se současným nebo budoucím výdejem peněz. Ve fmančním 

účetnictví se nákladem rozumí snížení ekonomického prospěchu během účetního období ve 

formě poklesu hodnoty aktiv nebo zvýšení závazků, jehož následkem je snížení vlastního 

kapitálu jinou formou, než jeho rozdělením (Yyplacením) vlastníkům /10, s. 56/. 

Náklady mohou být celkové, variabilní nebo fixní. Variabilní (proměnné) náklady se 

mění přímo s úrovní výkonu, takže např. čím větší je počet sportovních kurzů, tím vyšší jsou 

náklady na personál a materiál. Fixní (pevné) náklady nejsou závislé na výkonu: patří sem 

např. náklady na ubytování, topení, nájemné, apod. Celkové náklady tyoří suma fixních a 

variabilních nákladů. V oblasti účetnictví zmiňme ještě finanční náklady, jež jsou náklady 

spojené např. s úrokovou mírou, daněmi nebo cenou investic. 

3.6.3 Řízení projektových nákladů 

Řízení projektových nákladů obsahuje procesy zajišt'ující, že projekt bude dokončen 

se schváleným rozpočtem. 
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Řízení nákladů projektuje v podstatě spojeno s náklady na zdroje, které jsou potřebné 

na vykonání projektových činností. Proces řízení projektových nákladů by měl také počítat s 

vlivem projektových rozhodnutí na provozní náklady při využívání projektového produktu po 

skončení projektu. Například menší počet kontrol a posudků konstrukčních návrhů může 

snížit náklady projektu, ale může to být na úkor provozních nákladů zákazníka. Tento 

komplexní pohled na řízení projektových nákladů se nazývá řízení nákladů pro celý životní 

cyklus produktu (life-cycle costing). 

V některých aplikačních oblastech se provádí predikce a analýza budoucích finančních 

operací mimo projekt. U jin)·ch oblastí (např. podnikatelských projektů) je tato práce zahrnuta 

do řízení projektových nákladů. Když jsou zahrnuty do řízení projektových nákladů i jejich 

predikce a analýzy, obsahuje tento proces další procesy a početné techniky obecného 

managementu Gako návratnost investic, diskontní cash flow, analýza plateb a jiné). 

Řízení projektových nákladů musí počítat s potřebou informovat účastníky projektu 

různí účastníci mohou měřit projektové náklady různým způsobem a v různé době. Například 

náklady na nakupovanou položku mohou být započítány při uzavření smlouvy, při objednání, 

při dodání nebo při jejich účetní evidenci. 

Na některých projektech, zvláště malých, je plánování zdrojů, odhad nákladů a 

vytváření rozpočtu tak těsně spolu spojeno, že se jeví, jako jeden proces (např. mUže to 

vykonat jeden člověk v poměrně krátkém čase) /14, s. 95/. 

3.6.4 Odhad nákladů 

Odhad nákladů obsahuje vypracování odhadů (aproximací) nákladů na zdroje potřebné 

ke kompletaci projektových činností. 

Když se projekt provádí na základě kontraktu, musíme pečlivě rozlišovat mezi 

odhadem nákladů a tvorbou cen. Odhad nákladů znamená vypracovat odhad pravděpodobné 

kvantitativní hodnoty - kolik bude provádějící organizací stát vytvořit nějaký produkt nebo 

poskytnout službu. Tvorba ceny je obchodní rozhodnutí - kolik bude provádějící organizace 

požadovat za produkt nebo službu, kde odhad nákladů je jen jednou položkou z mnoha. 

Odhad nákladů zahrnuje určení a posouzení různých nákladových alternativ. 

Například ve většině aplikačních oblastí se považují přídavné práce v návrhové fázi za 

možnost snížení nákladů ve v)Tobní fázi. V procesu odhadu nákladů se musí potvrdit, že 

náklady na tyto přídavné práce nebudou přesahovat očekávané úspory. 
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Odhady nákladů jsou kvantitativní odhady pravděpodobných nákladů na zdroje, které 

jsou požadovány ke kompletaci projektových činností. Mohou být prezentovány sumárně 

nebo podrobně. 

Náklady musí být odhadnuty pro všechny zdroje, které budou nasazeny na projektu. 

Odhad nákladů obsahuje práci, materiál, dodávky a speciální kategorie, jako je inflační 

koeficient nebo nákladová rezerva apod. 

Nákladové odhady jsou celkově vyjádřeny v jednotkách měny (koruny, dolary, franky, 

jeny, atd.), aby bylo ulehčeno porovnání jak uvnitř, tak mezi projekty. Mohou se použít i jiné 

jednotky, jako pracovní hodiny nebo dny (např., když nediferencujeme mezi zdroji s 

rozdílnými cenami). V některých případech mohou být odhady provedeny s použitím 

několika jednotek (např. $ a Kč), aby se usnadnila vhodná manažerská kontrola 

Odhady nákladů se mohou vylepšovat během jejich zpřesňování v průběhu projektu, 

protože mohou brát v úvahu další detaily, které jsou postupně k dispozici /14, s. 97/. 

3.6.5 Kalkulace nákladů 

Náklady jsou účelně vynaložené prostředky na provoz a činnost podniku. Náklady se 

sledují: 

• pro účely zjištění hospodářského výsledku (výnosy- náklady) 

• pro stanovení ceny (pořizoyací náklady + zisk); (výrobní náklady + zisk) 

Členění nákladů: 

• provozní (spotřebovaný materiál, energie, osobní náklady ... ) 

• finanční (poplatky, úroky ... ) 

• mimořádné náklady (náklady, které se nedají dopředu předpokládat) 

Dělení nákladů z hlediska kalkulace: 

Kalkulace- je předběžné stanovení nebo následné zjištění vlastních nákladů a ostatních složek 

ceny na jednotku výkonu tzv. kalkulační jednici. 

Kalkulační jednice - je výkon vymezený např. množstvím (1 židle, 10 m látky); časem 

(hodina opravy); jiným způsobem (tunokilometr v nákladní dopravě) 
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Druhy kalkulace: 

• předběžné - sestavují se před zahájením výroby (čerpají z technicko-hospodářských 

norem 

• výsledné (sestavují se po provedení výkonu (výrobě) 

Předběžné kalkulace 

• operativní (měsíc nebo čtvrtletí) -> operativní normy 

• plánové (nejdéle na 1 rok) -> plánové norm) 

• propočtové (nejméně přesné) -> vycházejí z kalkulace podobného výrobku 

Výsledné kalkulace - podklady z účetnictví 

Členění nákladů v kalkulaci: 

1. Přímé Gednicové) - se na kalkulační jednici vyčíslují přímo a přesně 

• přímý materiál (hodnota surovin a základního materiálu, které tvoří podstatu 

výroby- rohlík, párek, kečup= párek v rohlíku) 

• přímé mzdy (mzdy výrobních dělníků za odpracovaný čas, které souvisejí s 

výkonem) 

• ostatní přímé náklady Gedná se o sociální a zdravotní připadající na přímé 

mzdy, spotřeba technologické energie, odpisy speciálních jednoúčelových 

strojů, náklady na přípravu a záběh v}Toby 

2. Nepřímé (režijm') náklady- jsou společné pro více výkonů (více kalkulačních jednic); 

na kalkulační jednici se vyčíslují nepřímo pomocí jiných veličin (pomocí rozvrhové 

základny). Patří sem společné náklady např. spotřeba energie, náklady na udržování a 

opravy strojů, odpisy dlouhodobého majetku, režijní mzdy. 

Rozlišujeme: 

• výrobní režije - společné náklady v)·robního charakteru, např. mzdy mistrů, spotřeba 

energie 

• správní režije - společné náklady vynaložené na vedení a správu podniku 

• odbytová režije - náklady spojené se skladováním a prodejem výrobku 
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3.6.6 Plánování nákladů 

Cílem plánování nákladů projektu je co možná nejpřesněji a při zvážení všech 

působících vlivů, stanovit výši nákladů, které bude nutné vynaložit na realizaci projektu. 

Plánování nákladů je vhodné realizovat ve dvou kro~ích 114, s. 1511: 

• plánování celkových nákladů na projekt, 

• plánování nákladů na realizaci jednotlivých projektových činností. 

Plánování celkových nákladů na projekt se uskutečňuje již v předinvestiční fázi 

současně se zpracováním alternativních předběžných návrhů projektu. V této fázi, kdy se 

rozhoduje o tom, která varianta návrhu projektu bude realizována (např. pomocí studie 

proveditelnosti), je stanovení celkových nákladů na realizaci projektu velmi důležité. 

Mnohem pracnější je určování nákladů na realizaci jednotlivých projektových 

činností. Pro tento účel jsou využívány různé postupy a metody, včetně metod matematických 

výpočtů a kalkulací a metod kvalifikovaných odhadů. 

Důležité je, aby se plánování nákladů týkalo všech částí realizace projektu, tj. aby 

zahrnovalo náklady vynaložené na: 

• realizaci projektových činností, 

• zajišťování potřebných zdrojů, 

• na plánovací práce, 

• na řízení projektu, 

• kontrolní operace, 

• technickou a administrativní podporu projektu, 

• externí subdodávky a služby, 

• podíl režijních prací, 

• školení pracovníků, 

• atd. 

Vzhledem k charakteru, složitosti a jedinečnosti prováděných projektů není k dispozici 

"univerzální" postup na jednoznačné stanovení nákladů. Projekty se nerůzní pouze svou 

podstatou, ale liší se i jejich zadavatelé a prostředí, ve kterém jsou realizovány. 

Přesnost stanovení projektových nákladů úzce závisí na fázi životního cyklu projektu, 

ve kterém se plánování nákladů realizuje. Ve fázi předinvestiční (přípravné) jsou znalosti o 
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projektu natolik informativní, že jsou náklady určovány především pomocí kvalifikovaných 

odhadů. Přesto je nutné v této fázi věnovat určování nákladů zvýšenou pozornost. Není nic 

horšího než špatné rozhodnutí o realizaci určité varianty projektu na základě nesprávně 

odhadnutých nízkých nákladů. To má nedozírné následky, a to zejména v době, kdy již 

realizaci projektu není možné zastavit, ale potřebné neplánované finanční zdroje nejsou k 

dispozici. 

V investiční (prováděcí) fázi životního cyklu projektu je významnou podporou pro 

plánování nákladů dekompozice projektu na dílčí, na sebe logicky navazující části, na které 

jsou pak plánovány jednotlivé nákladové druhy. Výsledkem podrobného plánovacího procesu 

nákladů projektu je rozpočet nákladů, který se stává součástí časových implementačních 

plánů. 

Výsledný rozpočet nákladů může být tak podrobný, jak podrobně a detailně je popsán 

celý projekt. Každé plánování projektových nákladů je ohrožováno nejistotou, potenciálními 

změnami a působením řady vnitřních i vnějších vlivů. Mezi hlavní vlivy, které bývají 

příčinami dodatečných nákladů, patří nepřesně formulované cíle projektu, pomalé zavádění 

změn, pomalé a nejasné rozhodování, nedostatečná kontrola, přehnaná administrativa atd. /14, 

s. 153/. 

3.6.7 Projekt a investice 

Mnoho manažerů, ať již pracují v podnicích Yyrábějících výrobky nebo ve firmách 

poskytujících služby, musí čas od času řešit problém, jak naložit s disponibilními finančními 

prostředky, do čeho je investovat, aby se zvětšovalo jmění podniku. Někdy však musí řešit i 

problém, jak si opatřit nezbytné finanční prostředky na zavedení moderní technologie výroby, 

která by umožnila pokrýt stoupající poptávku, nebo z kterých finančních zdrojů financovat 

rozvoj distribuční sítě. V případě potřeby také musí dokázat přesvědčit banku či jiného 

investora, že plánovaná investice bude efektivní /6, s. 204/. 

K založení i k rozvíjení podniku potřebujeme určitý kapitál, jehož definici můžeme 

nalézt již v Ottově slovníku naučném: 

"Kapitál" je hodnota výrobních prostředků, kterými lze při působení pracovních sil 

docílit výtežků vyšších než byla vložená hodnota. Jinými slovy řečeno, kapitál jsou peníze 

určené k nabývání majetku, který má sloužit k tvorbě nových hodnot. 
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Z hlediska účelu použití lze kapitál členit do dvou samostatných skupin /6, s. 204/: 

1. Kapitál investiční (též zařizovací), někdy označovaný jako fixní investice a s nimi spojené 

předvýrobní kapitálové náklady. 

2. Kapitál oběžný (provozní), potřebný k nakoupení nezbytných zásob materiálu a 

subdodávek, k zaplacení mezd, energie a jiných služeb i k udržování žádoucí peněžní 

hotovosti na běžném účtu nebo v pokladně. 

Vkládáme-li kapitál do podniku, hovoříme o investování. 

Investice jsou finanční prostředky vkládané do hmotného, nehmotného nebo 

finančního majetku. 

Prostřednictvím investic do hmotného majetku pořizujeme nový nebo obnovujeme 

opotřebovaný hmotný majetek (pozemky, budovy, stavby, stroje a zařízení) a zásoby. 

Investice do nehmotného majetku představují finanční prostředky vynakládané na výzkum a 

vývoj nových výrobků a technologií, na zakoupení licencí či patentů, počítačových programů, 

ale také vkládané do "lidského kapitálu", tj. do rozvoje a vzdělávání pracovníků a ochrany 

jejich zdraví. 

Investicemi do fmančního majetku rozumíme nakoupení cenných papírů (akcií, 

obligací) jiných podniků. /6, s. 205/. 

Investování znamená využívání vlastních nebo cizích úspor. 

3.7 Rizika 

3.7.1 Dělení 

Jak už tomu bývá, s každým projektem jsou spjata určitá rizika Ta se mohou 

vyskytnout v průběhu provádění projektových prací a negativně ovlivnit výsledný efekt 

změny, kterou realizovaný projekt přináší. K úspěšnému projektovému plánování tedy patří i 

kvalifikované předvídání, monitorování a omezování důsledků vzniku rizikov)·ch událostí. 

Plán projektových rizik by měl určovat, jaká preventivní opatření je nutné uskutečnit, aby se 

předešlo výskytu rizikových událostí, nebo aby se alespoň omezilo jejich negativní působení. 
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Při sestavování plánu projektových rizik je nutné se zaměřit především na možnosti, jak 

potenciální rizika eliminovat a v tomto smyslu hledat příčiny jejich vzniku a navrhovat 

způsoby jejich odstranění. Existují i rizika, kterým nelze předcházet. V těchto případech je 

nutné hledat způsoby omezení jejich negativních důsledků. Mezi cíle plánování projektových 

rizik patří /6, s. 205/: 

• odstranění příčin vzniku možných rizikových událostí, 

• omezení negativních důsledků vzniku rizikových událostí, 

• vytváření podYědomí hrozícího nebezpečí vzniku rizikových událostí, 

• příprava na možné důsledky plynoucí z nastalých rizikov)-ch událostí, 

• zpracování plánu rizikového scénáře pro případ výskytu rizikové události. 

Dolanský a kol.(1996) rozděluje příčiny vzniku projektových rizik do dvou základních 

skupin: 

• příčiny předvídatelné a ovlivnitelné - velikost, rozsáhlost a komplexnost projektu, 

projektová a firemní kultura, kvalifikace, zkušenosti, povědomí společného cíle, 

kompetentnost, termíny, specifikace úkolů, osobní vlivy, motivace, nadřazenost 

projektových cílů, smluvní vztahy, finanční stabilita atd., 

• příčiny neovlivnitelné - politické podmínky, makroekonomická situace, legislativa, 

společenské klima, kultura, technický pokrok, disponibilita zdrojů, náboženské vlivy, 

chování odběratelů, mentalita atd. 

3.7.2 Inflace 

Mezi zmiňované neovlivnitelné pncmy rizika patří i inflace. Inflace je projev 

ekonomické nerovnováhy, jejímž projevem je trvalý vzestup cenové hladiny (pokud ceny 

nejsou administrativními zásahy blokovány). S pojmem inflace je svázán pojem dezinflace, 

kter)m se vyjadřuje zpomalování inflace. Někdy se za opak inflace považuje deflace. 

Inflaci můžeme charakterizovat jako vždy se reprodukující nerovnováhu mezi množstvím 

peněz na jedné straně a množstvím zboží a služeb na straně druhé. Důsledkem této nerovno

váhy je nepřetržitý růst cen a mezd. Inflací je pohyb cenové hladiny vzhůru pouze tehdy, jde

li o nepřetržitý proces. 

Za ideální stav se považuje stabilita cenové hladiny, která je výrazem toho, že se v 

dynamickém pohybu ekonomiky od jedné rovnovážné polohy k druhé neprojevuje napětí a že 
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existuje peněžní rovnováha, tj. vyváženost hmotných a peněžních fondů z hlediska nabídky a 

poptávky./10, s. 67/ 

3.8 Postupy pro plánování a design fitstezky 

Jakmile je fitstezka postavena, stává se důležitou součástí dané lokality. Vybavení 

tratě by tedy mělo být harmonicky začleněno do prostředí a mělo by vyhovovat jejím 

uživatelům. Následující pojmy by měly být brány v potaz při plánování podoby tratě /4, s. 

88/: 

Podnebí - Trať by měla být koncipována v souvislosti s klimatickými podmínkami, důležité 

je zbudování přístřešků, odpočívadel a zdroje pitné vody, což může být důležité pro 

indisponované lidi nebo seniory. 

Flora a fauna - Stromy a vegetace by měly poskytovat zázemí pro ptáky a zvěř, aby byl 

docílen její přírodní charakter. 

Topografie - Stezka by měla být obohacena například nějak)m výhledem na přírodní 

scenerii, vést podél řeky apod., aby byl pobyt pro uživatele příjemný. 

Historie lokality - Důležité je kontaktovat lidi žijící v blízkosti stezky a získat například 

informace o historii dané lokality nebo cokoliv co by mohlo trať obohatit nějakým tématem. 

Trať může mít své vlastní logo nebo symbol, což pomůže její propagaci. 

Dostupné materiály - Při stavbě tratě je možno využít přírodní materiály k vybavení tratě. 

Sníží se tak náklady. Rovněž je dobré využívat místní dodavatele v blízkosti dané lokality a 

podpořit tak do určité míry jakousi hrdost a pocit spoluvlastnictví. 

Daly (2000) zmiňuje skutečnosti, na které je třeba brát ohled při výstavbě fitstezky: 

• Konzultovat projekt s místní komunitou a zohlednit její požadavky. 

• Vývojové plány by měly obsahovat rozpočet, časové schéma v)·stavby a řešení 

údržby tratě v budoucnosti. 
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• Atrakce jako zajímavosti, fit-prvky, historické informace, by měly b)t 

umístěny podél tratě aby zaujaly užiYatele. 

• Blízký přístup veřejné dopravy zvýší využitelnost tratě. 

• Je potřeba upravit trať nařízeními např. pro cyklisty, aby se předešlo úrazům. 

• Odpovídající značení tratě by mělo obsahovat délku tratě, čas a průběh tratě, 

směr tratě, mapy, varování, apod .. 

• Povrch by neměl být příliš tvrdý a měl by vyhovovat po všechna roční období. 

• Minimalizovat potenciální rizika úrazů a zranění pro uživatele. 

• Dbát na místní podmínky- padání stromů, požáry 

• Trať by měla sloužit i pro uživatele se zdravotním oslabením - parkovací 

místa, zábradlí, apod. 

• Zřídit odpočívací místa, pítka, toalety a přístřešky podél tratě. 

• Je možno využít veškeré existující cesty- nevyužívané, nedodělané apod. 

V případě omezených finančních prostředků je možno pěší tratě zkombinovat 

s cyklistickými(viz obr. 4) - tzv. DUP (dual-use paths.) 

Obr. 4 Kombinace pěší a cyklistické tratě 

Zdroj: Daly (2000) 
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3.8.1 Značení tratě 

Ukazatele poskytují informaci o trati a pomáhají při orientaci, např. při špatném počasí 

apod.. Rozmístění ukazatelů závisí na rozložení trati, protínáni tras, vegetaci a členitosti 

terénu. Ukazatele by měly být umístěny tam, kde dochází ke změně směru, křížení trasy nebo 

na místech, kde je nejasný průběh trati. 

Všechny ukazatele by měly být unústěny v pozici, kdy jasně ukazují správnou cestu a 

to z obou směrů. Pokud jsou ukazatele rozmístěny po celé délce trati, měly by být pouze na 

jedné straně a ne dále než jeden metr od trati. 

Použití ukazatelů vyžaduje vývoj dlouhodobého plánu údržby. Pokud je rozpočet na 

výstavbu fitstezky příliš nízký, je možno ukazatele nahradit mapami, zobrazující trať a 

kontrolní body. Systém ukazatelů vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu. Při nepravidelných 

kontrolách a nedokonalé údržbě vzniká problém s chybějícími ukazateli, ať už z důvodu 

vandalismu nebo opotřebení klimatickými podmínkami /4, s.89/. 

Mezi ukazatele patří rovněž tabulky při stanovištích, obsahující návod k použití 

stanoviště. Na obr. 5 je příklad ukazatele od americké firmy Gametime, obsahující navíc 

výkonnostní úrovně při provádění cviku (začátečník, středně pokročilý a pokročilý.). Na obr. 

6 lze vidět ukazatel od německé firmy Eibe, obsahující popis cviku, a tip pro provedení. Obr. 

7 je značení od americké firmy Fit Trail. 

Obr 6. Infotabulka 

Obr. 5 Infotabulka 

Zdroj: Palička (2004) Zdroj: Eibe (2006) 
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4. METODIKA PRÁCE 

4.1 Metody sběru dat 

4.1.1 Dotazování 

Je to komunikace mezi výzkumným pracovníkem (případně diagnostikem) a 

zkoumanou osobou. Roli tazatele je možné přenést do psané formy dotazníku. Role 

respondenta přenosná není. Základním zdrojem informací je verbální výrok respondenta. 

Podle typů odpovědí, které umožňují se rozlišují otázky otevřené, uzavřené a polouzavřené. 

Otevřená otázka umožňuje volnou spontánní formu odpovědi. Nedostatkem je vysoká 

subjektivní interpretace a obtížnost analýzy získaných odpovědí. 

Uzavřená otázka vymezuje varianty možných odpovědí. Varianty mohou být 

kvalitativní či kvantitativní. Zvláštním typem uzavřených otázek jsou otázky dichotomické, 

které umožňují odpověď "ano či ne". Ty jsou nejvhodnější pro statistické zpracování, ale 

jejich nedostatkem je, že nepostihuje gradace vztahu. 

Polouzavřená otázka má předem dané varianty odpovědí, ale i možnost doplňujícího 

\-yjádření respondenta. Specifika polouzavřené otázky je v možnosti skutečné vlastní další 

respondentovy varianty odpovědi. 

Dotazování rozlišujeme podle podoby na ústní a písemnou. Ústní podoba má formu 

rozhovoru (interview) a písemná formu dotazníku eventuelně ankety /5, s. 92/. 

Rozhovor 

Rozhovor jako v)·zkumná a diagnostická metoda je bezprostřední formou dotazování. 

Cílem je získat informace od zkoumané osoby pro výzkum nebo diagnostiku. Druhy 

rozhovoru mohou být následující: 

Standardizovaný rozhovor má závazné znění a pořadí otázek i způsob zaznamenávání. 

Předností je vzájemná sro\natelnost získaných informací. Otázka mohou být uzavřené i 

otevřené. 

Nestandardizovaný rozhovor má volný průběh. Určen je pouze cíl a směr. Lze jej 

přizpůsobit situaci a tazateli ve znění i pořadí otázek, ale klade větší nároky na tazatele. 

Výhodou je stimulace zkoumané osoby ke spontánnímu projevu a větší validita. 
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Polostandardizovaný rozhovor má základní postup stanovený předem, ale tazatel 

může podle situace klást doplňující otázky. Nároky na tazatele jsou značné, často může 

docházet k omylům díky dvojaké podobě rozhovoru /5, s. 93/. 

Podle typů navazování osobního vztahu je možné dělit rozhovory na měkký, neutrální 

či tvrdý: 

• Měkký rozhovor je navazován na základě osobní sympatie, povzbuzování, nikoli tlaku 
a nucení. 

• Neutrální rozhovor si zachovává indiferentní vztah, neprovádí hodnocení kladné ani 
záporné. 

• Tvrdý rozhovor je charakterizován nátlakem na respondenta, vynucováním odpovědi. 

Tazatel vystupuje autoritathně až agresivně 

Dotazník 

Patří mezi nejběžnější techniky sběru dat. Vzhledem k tomu, že je nejběžnější, je i 

nejčastěji používán bez znalosti toho, co a jak lze dotazníkem vůbec zjišťovat. Výsledkem 

jsou někdy podivné sestavy otázek, jejichž smysl dotazovanému uniká. 

Existují samozřejmě poučky a návody, jak sestavit dobrý a funkční dotazník. Ty se lze 

naučit. Konečný výsledek však vždy závisí na výzkumníkově apriorní schopnosti orientovat 

se ve zkoumané situaci, vytvořit dobré operační definice, dobře formulovat otázky, redukovat 

jejich počet na přijatelnou míru a dát celému dotazování konsistentní vnitřní smysl. Najít řád a 

míru věcí je vždy tak trochu záležitostí citu. Takže i v technice sběru dat, tak typické pro 

kvantitativní přístup, má své místo snaha o porozumění. S hotovým dotazníkem můžeme 

pracovat relativně mechanicky, zvláště nepoužíváme-li jej sami jako pomůcku při dotazování, 

ale rozesíláme jej poštou nebo zaměstnáváme tazatele. Při jeho tvorbě v žádném případě 

mechanický postup neobstojí. 

Postup tvorby dotazníku si zpravidla vytvoří každ)· výzkumník podle svých 

zkušeností. Je dobře znát některé osvědčené postupy a inspirovat se jimi. Ale vůbec nevadí, 

použijeme-li jejich kombinaci nebo si najdeme nějaký jiný, kter)· nám vyhovuje lépe. 

Začíná se zpravidla sestavením seznamu faktů, které se chce výzkumník dozvědět. Pak 

se připravuje první formulace otázek (např. na jedné kartičce to, co je nutno zjistit a na druhé 

kartičce formulace otázky). Otázky se uspořádají do bloků podle tématických okruhů, vytvoří 

se přechody mezi bloky otázek, doplní úvodní dopis, instrukce a identifikační znaky. Poté se 
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provede pilotáž, která ověřuje formulaci a srozumitelnost otázek, kategorizaci odpovědí, 

způsob manipulace s dotazníkem, ověří dílčí hypotézy, technickou zpracovatelnost dat apod. 

/8, s. 53/. 

Existují vžitá pravidla uspořádání dotazníku, ovšem i zde platí, že je možno použít 

s\ůj vlastní přístup, je-li funkčrú a vhodný. Jeřábek(1992) uvádí tato pravidla: 

Úvodní stránka: 

• údaje administrativrú povahy Ge zde umístěno mimo jiné číslo dotazníku, odpovídající 

jménu respondenta v seznamu, který nerú volně přístupn)·, jeho obsah je důvěrný; 

Pořadí otázek: 

• nejprve zařazujeme širší snadné otázky neosobní povahy, úvod by měl dotazovaného 

zaujmout, chceme-li ho přimět ke spolupráci; 

• ve střední části dotazníku zařazujeme méně zajímavé otázky, mezi tématickými bloky 

řadíme spoj ovací otázky; 

• záyěrečná část dotazrúku může obsahovat citlivé nebo osobní dotazy, otevřené otázky; 

• zcela na závěr, je-li to nezbytné, řadíme dotazy typu" zeptej se a uteč", snižujeme tím 

riziko vyššího procenta nedokončených rozhovorů nebo nevyplněných dotazrúků. 

Výběr odpovědí: 

• uzavřené otázky (dotázaný musí volit jednu z nabídnutých odpovědí) 

• otevřené otázky (dotazovaný použije své vlastní formulace) 

• polootevřené otázky Gsou nabídnuty alternativy odpovědí a kromě toho je poskytnuta 

možnost odpovědět volně mimo ně). 

Dotazník je relatiYně rychlá a levná metoda, je vhodný pro přímé dotazování i pro zasílání 

poštou. Může obsáhnout velké vzorky populace a zaručuje shodnost a snadnou 

zpracovatelnost získaných dat. Nevýhodouje to, že odpovědi nelze již nijak rozšířit ani ověřit. 

Zároveň s dotazníkem se zasílá průvodrú dopis a instrukce k vyplnění. Průvodrú dopis 

vysvětluje účel dotazování a posk}1uje dotazovanému základrú informace, které potřebuje k 

tomu, aby se rozhodl, zda na dotazník odpovědět či nikoliv. Někdy jsou instrukce k vyplněrú 

součástí průvodního dopisu, jindy jsou na zyláštním listu papíru 17, s. 54/. 
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Anketa 

Je typem dotazování za pomoci dotazníku. Od dotazníkového šetření se liší především 

souborem lidí, kteří jsou dotazováni. Zatímco dotazník je směrován na určitou populaci 

(výběrový vzorek, cílenou skupinu apod.), soubor dotazovan)·ch, kteří odpovídají na anketu 

není reprezentativním vzorkem populace. Vzniká náhodně podle toho, jakým způsobem jsou 

anketní lístky distribuovány (rozdávány na veřejnosti, v obchodních domech, otištěny v 

novinách nebo časopisech apod.). Na anketu odpovídá ten, komu se anketní lístek dostane 

zrovna do ruky, týká se ho zkoumaná problematika, je ochoten odpovědět, má po ruce tužku, 

má zrovna čas atd. Takto vzniklý vzorek může mít určité charakteristické znaky některé 

sociální skupiny, ale nelze jej považovat za reprezentativní. Anketní otázky bývají zaměřeny 

na velmi konkrétní problém a dotazování se snaží oslovit co největší počet lidí. Proto jsou 

formulovány jednoduše a srozumitelně, jsou stručné a není jich mnoho /8, s. 56/. 

4.1.2 Analýza dokumentů 

Analýza dokumentů patří mezi nejčastější techniky sběru dat. Důvod je velmi 

jednoduchý. V současné době je více či méně důkladně zdokumentována značná část 

hospodářského, politického a společenského života. Kromě výzkumů zaměřených na osobní 

život člověka, těžko lze nalézt oblast zkoumání, ke které by se nevztahovaly vůbec žádné 

dokumenty. Jeřábek (1992) uvádí následující typy dokumentů: 

1. osobní dokumenty- vytvořené z iniciativy autora (dopisy, diáře, autobiografie, zprávy před 

sebevraždou, přiznání, doznání atd.) 

2. úřední dokumenty, které vznikly se záměrem shromáždit určit)· soubor údajů (statistiky, 

úřední výkazy, soudní akta atd.) 

3. tištěné a další materiály hromadného předávání informací (noviny, časopisy, knihy, 

fotografie, filmy, videozáznamy a některé výtvory materiální kultury) 

Při práci s dokumenty je nutno dodržet některé zásady. Musí být vždy zcela jasné, kdy 

se jedná o dokumenty původní (autorské) a kdy o zprostředkovaný záznam. Při zpracovávání 

osobních dokumentů musí být dodržena etická pravidla a je nutno přijmout všechna omezení, 

která pro práci s dokumenty stanovil jejich autor nebo vlastník. Úřední dokumenty zpravidla 

takováto omezení nemají, nebo jsou omezení stanovena zákonem. 

Práce s dokumenty a jejich studium se nazývá sekundární analýza dat. Znamená to, že 

se může jednat o dosud nezkoumané dokumenty nebo i o dokumenty již nějakým způsobem 
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zkoumané. Sekundární analýza se k nim vrací a může je zkoumat jiným způsobem, z jiného 

pohledu, v jiných souvislostech. 

V)·hodou sekundární analýzy dat je možnost návratu do minulosti, možnost studia 

vždy, kdy je na to čas a podmínky, dostupnost a nenákladnost pořízení dokumentů (pokud se 

nezakupují některé celé soubory a databáze), práce v klidu pracovny. 

Nevýhodou je, že některé dokumenty jsou neúplné, liší se formátem, dobou vzniku, 

účelem vzniku, některé události či jevy jsou dokumentovány zhusta a podrobně, jiné takr"ka 

vůbec. Nicméně studium dokumentů je cenným a používan)m zdrojem informací /8, s. 67/. 

Obsahová analýza 

Pro výzkumníka jsou data vše, co je zachyceno a zapsáno. Zápis dat může být 

písemný, v grafické či obrázkové podobě, na magnetofonovém záznamu, na videozáznamu. 

Obsahová analýza je technika, která převádí nekvantiflkovaný obsah zachycených dat do 

kvantitativní podoby. Pro zjednodušení budeme hovořit o obsahové analýze textu (psaného či 

mluveného). Obdobným způsobem však lze uvažovat o obsahové analýze ne-textových dat 

V prvé řadě je nutno se rozhodnout, jaké úrovně a jaké jednotky textu budou použity 

jako prvky analýzy. Výzkumník si může vybrat jednu, několik nebo všechny možnosti: 

analytickou jednotkou pak mohou být slova, věty, odstavce, kapitoly, knihy, spisovatelé, 

ideologická stanoviska, osoby, náměty, prvky vztahující se ke kontextu atd. atd. 

Nejjednodušší a základní jednotkou je slovo /8, s. 68/. 

Obsahová analýza zahrnuje dva kroky: 

• určení obsahových kategorií (charakteristik, základních prvků obsahu) 

• vytvoření jasných pravidel pro zaznamenání jejich četností výskytu. 

Při obsahové anal)·ze se zkoumá, kolikrát se určený prvek (slovo, věta atd.) v textu 

vyskytuje, případně v jakém kontextu a v jakých souvislostech. Tímto postupem se docílí 

poměrně přesného obrazu o rozsahu zkoumaného prvku včetně jeho váhy a významu. 
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4.1.3 Analýza SWOT 

Jedná se o komplexní metodu kvalitath.ního vyhodnocení veškerých relevantních 

stránek fungování firmy (popř. problémů, řešení, projektů atd.) a její současné pozice. Je 

silným nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních i vnějších činitelů a v podstatě zahrnuje 

postupy technik strategické analýzy. 

Jádro metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 základních skupin (tj. faktory vyjadřující SILNÉ nebo SLABÉ vnitřní stránky 

organizace a faktory vyjadřující PŘÍLEŽITOSTI a NEBEZPEČÍ jako vlastnosti vnějšího 

prostředí). Schéma znázorňuje obr. 8. 

Analýzou vzájemné interakce jednotlivých faktorů silných a slabý·ch stránek na jedné 

straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, 

které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. 

SWOT je zkratkou slov z angličtiny: Strengths (přednosti = silné stránky), 

Weaknesses (nedostatky = slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). 

SWOT analýza tedy představuje kombinaci dvou analýz, S- W a O- T. 

Analýza SWOT vychází z předpokladu, že organizace dosáhne strategického úspěchu 

maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb /19/. 

Analýza SWOT je pro tvůrce strategických plánů užitečná v mnoha směrech /19/: 

• Poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice jejich 

organizace. 

• Z tohoto hodnocení mohou manažeři usoudit na strategické alternativy, které by 

mohly být v jejich situaci ty nejvhodnější. 

• Může být prováděna periodicky, aby manažery informovala o tom, které interní nebo 

externí oblasti nabyly nebo naopak ztratily na v)·znamu vzhledem k podnikovým 

činnostem. 

• Vede ke zlepšené výkonnosti organizace. 

Analýza příležitostí a rizik (O - T) 

O - T analýza umožňuje rozlišit atraktivní příležitosti, které mohou firmě (projektu) 

přinést v)·hody. Současně též nabádá k zamyšlení nad problémy, se kterými bude firma 

(projekt) zápasit. Příležitosti by měly být posuzovány z hlediska jejich atraktivnosti a 
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pravděpodobnosti úspěchu. Naopak rizika z hlediska vážnosti a pravděpodobnosti nastání 

rizikové události /12/. 

Analýza silných a slabých stránek (S - W) 

Při hodnocení silných a slabých stránek je potřebné každý faktor odstupňovat podle 

důležitosti (rozhodující silná stránka, marginální silná stránka, neutrální faktor, rozhodující 

slabá stránka, marginální slabá stránka) a podle intenzity jeho vlivu - výkonu (vysoký, 

střední, nízký) /19/. 

Obr. 8 Schéma SWOT analýzy 

Zdroj: Střelec (2008) 
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5. ANAL YTICKÁ ČÁST 

V této části práce je provedena analýza důležitých zdrojů informací, které pomůžou 

vytvořit ucelený pohled na problematiku výstavby fitstezky v Borském parku. Je zde 

provedena analýza spádové oblasti, včetně historických podkladů a dále analýza 

fyziologických cvičení souvisejících s provedením stanovišť fitstezky. Mezi hlavní zdroje 

sekundárních informací patří především dokument "Vize obnovy horského parku", dále 

anketa "Jak vidím horský park" a dokument "Vyhodnocení veřejného projednání Vize obnovy 

horského parku". Zmiňované dokumenty k analýze poskytla SVS:MP. 

5.1 Analýza fyziologických cvičení 

5.1.1 Kompenzační cvičení 

V dnešní době se všeobecně přiznává u velké části populace nedostatek pohybu 

(hypokinéza) se současným nekompenzovaným nadměrným udržováním statických poloh 

(sezení ve škole, u televize, stání v tramvaji). Obrovský pohybový deficit "sedící populace" je 

negativním důsledkem dnešního životního stylu, který se podílí na řadě tzv. civilizačních 

onemocnění (hromadn)-ch neinfekčních onemocnění) jako je např. obezita, diabetes mellitus, 

ischemické choroby srdeční, alergie, u školní mládeže především pak poruchy v držení těla, 

které se v dospělosti projevují degenerativními změnami na páteři (vertebrogenními 

potížemi). 

Spontánní pohybová aktivita, kterou můžeme s potěšením sledovat zejména u dětí v 

raném dětství (do 3 let), vychází z potřeb samotného dítěte. Je reflexně řízena, a proto nemůže 

mít negati\.ní dopad na vyvíjející se dětský organismus. Tento pohyb významně formuje 

osobnost dítěte nejen po stránce motorické, ale i biologické, psychické a sociální. Jeho kvalita 

je současně nepřímým ukazatelem dosaženého stupně celkového vývoje dítěte (např. u 

mentálně zaostalých dětí se opožďuje vertikalizace a první krůčky). 

S přibývajícím věkem je však pohyb (množství i kvalita) stále silněji ovlivněn 

sociálním prostředím, ve kterém je usměrňován (stimulován či tlumen), nebo dokonce 

nahrazován jinými podněty (televize, počítače). Setkáváme se pak na jedné straně s 
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nedostatkem pohybové aktivity, pohybov·ou chudostí a nadměrným udržováním statických 

poloh("sedící populace"), a na straně druhé s jednostranným sportovním zatížením až 

přetížením (u sportovně talentované mládeže a vrcholových sportovců). Tato neadekvátní 

pohybová aktivita je jedním ze spouštěcích faktorů vedoucích k nevyhnutelnému poškození 

organismu a způsobujících poruchy tělesného a duševního zdraví. Ke vzniku funkčních a 

později strukturálních vad hybného systému s bolestivými následky (vertebrogenní potíže, 

kloubní bolesti, svalová dysbalance) mohou přispět i nevhodně zvolené či nesprávně 

prováděné cviky. 

Jednou z možností jak snižovat riziko uvedených negativních problému je pravidelné 

provádění kompenzačních cvičení (kompenzace - com = předpona s významem "k", penso = 

vážit, doslova k vyváženO. Jako kompenzační cvičení označujeme variabilní (proměnlivý) 

soubor jednoduchých cviků v jednotliv}·ch cvičebních polohách, které můžeme účelně 

modifikovat s využitím různého náčiní a nářadí. Výběr však musí být individuálně zacílený, 

tj. měl by vycházet z funkčního stavu hybného systému jedince. Má-li být cvičení efektivní s 

pozitivním účinkem, musíme v jeho průběhu respektovat určité neurofyziologické zákonitosti 

a provádět jej vždy přesným způsobem. 

Kompenzační cvičení v uvedeném smyslu vyrovnávání (v tomto pojetí též 

vyrovnávací cvičení) pozitivně ovlivňují podpůrně pohybový systém. Jejich působení je 

možné záměrně zacílit nejen na pasivní (podpůrnou) složku hybného systému (klouby, vazy a 

šlachy), ale především pak na tkáň svalovou -složku aktivní (výkonnou). Kompenzační 

cvičení, která napomáhají harmonizovat tělesný vývoj jedince, současně ovlivňují i funkční 

stav vnitřních orgánů. Zejména u nesportující populace, u které je důležité udržovat adekvátní 

úroveň zdravotně orientované zdatnosti, doporučujeme tato cvičení chápat obecněji a 

zařazovat do jejich pohybového obsahu i jiné druhy tělesných cvičení, např. s aerobním 

vytrvalostním charakterem (běh, u dětí samozřejmě "hra s během", u starších či oslabených 

osob rychlá chůze se spinálním pohybem páteře a s individuálně volenou rychlostí dle poža

dované intenzity zátěže), nebo dechová či relaxační cvičení. Korigujeme tak záměrně jejich 

vliv na optimalizaci funkčního stavu vnitřních orgánů, příp. na zvýšení jejich zdravotně 

kondičního přínosu. 

Požadovanou pozitivní funkci se specifick)m fyziologickým účinkem však mohou 

tato cvičení plnit pouze tehdy, stanou-li se součástí celoživotního pohybového procesu a při 

dodržování hlavních didaktických zásad, zejména pravidelnosti, účelovosti, trvalosti, 
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přiměřenosti a racionálnosti. Náležitý efekt umocní kladné prožitky, jež povedou k trvalosti a 

k sebeuspokojení nejen po stránce tělesné, ale i psychické. /1, s. 26/. 

Podle specifického zaměření a převládajícího fyziologického účinku na pohybový 

aparát použijeme dělení kompenzačních cvičení na /1, s. 27/: 

• kompenzační cvičení uvolňovací; 

• kompenzační cvičení protahovací (strečink- stretch = natahovat, protahovat); 

• kompenzační cvičení posilovací. 

Udržování harmonického rozvoje hybné 'soustavy a individuálně optimálního držení 

těla vyžaduje zaměření především na posilování svalových skupin ( viz obr. 9) s fázickou 

převahou (dochází u nich k ochabování) a na protahování svalových skupin s tonickou 

(posturální) úlohou (mají tendenci ke zkrácení). V žádném případě bychom ale neměli určité 

svalové skupiny pouze protahovat či posilovat. Zejména protahujeme "fázické" svalové 

skupiny po výrazně nadměrné zátěži a posilujeme "tonické" svalové skupiny ovlivňující svojí 

silovou úrovní sportovní výkony (např. velký prsní sval) /1, s. 27/. 

Obr. 9 Schéma svalových skupin 

PRSNI SVALY ( ~~~ 
................... ~~ 

OHYBAČE 
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• TENOENCE K OSLABENI 

Zdroj: Jílek (2007) 
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Podmínkou efektivního výsledku je dodržování posloupnosti jednotlivých cvičení, kdy 

na prvním místě zařazujeme cvičení protahovací po důsledném uvolnění a teprve na místě 

druhém posilování svalových skupin s opačnou funkcí (antagonistů). 

Zvláštní pozornost při sestavování pohybového programu Je třeba věnovat 

konstitučnímu typu postavy. Jedinci s nadměrnou pohyblivostí, nezpevněným svalstvem a 

vazivovou uvolněností (hypermobilně hypotonické typy) by měli zejména přiměřeně 

posilovat a naopak jedinci s nedostatečnou pohyblivostí a zkrácen)•m svalstvem (hypomobilně 

hypertonické typy) by měli upřednostňovat cvičení uvolňovací a protahovací /1, s. 28/. 

Hypermobilita je nadměrná pohyblivost způsobená celkovou uvolněností vazivového 

a svalového aparátu (snížený- svalový tonus, uvolnění vaziva, šlach a kloubních pouzder). Tito 

jedinci (nejčastěji ženy) by měli posilovat zprvu pod dohledem odborníků s peďektním 

uvědoměním a přesn)m cíleným pohybem. Vhodná jsou posilovací cvičení izometrického 

rázu s individuálními výdržemi proti přiměřenému odporu /1, s. 28/. 

5.1.2 Didaktické zásady kompenzačních cvičení protahovacích 

Protahovacím cvičením cíleně ovlivňujeme délku svalu zejména "tonických" svalových 

skupin, které mají tendenci ke zkrácení. Vlastní zkrácení svalu způsobuje zvýšené klidové 

napětí svalu (hypertonii), jež vede mj. ke ztrátě elasticity svalových vláken a k 

hyperaktivnímu (nefyziologickému) zapojování do pohybových programů. Není-li zvýšené 

napětí korigováno, dochází následně i ke stažení vazivové složky svalu (úponové šlachy), 

čímž se může až výrazně zvyšovat síla tahu svalu v místě úponu na kost, a tím zvyšovat riziko 

úrazu (např. natržení). 

Při vlastním cvičení protahujeme konkrétní sval (příp. synergistické svalo-vé skupiny) do 

krajní polohy a postupně zvyšujeme rozsah pohybu. Snad je již samozřejmostí navozovat 

příznivé podmínky pro protahování svalů zejména využíváním reflexních mechanismů. 

Vlastní strečinkové soubory sestavujeme vždy s individuální metodikou a dávkováním a se 

zřetelem k celkovému funkčnímu stavu hybného systému, velikosti zkrácení protahovaného 

svalu, velikosti zátěže, sportovnímu zaměření a efektivitě cvičení. 

V tělovýchovné a sportovní praxi jsou tato cvičení nezastupitelnou součástí přípravy 

svalové tkáně na každou pohybovou činnost. Aktivně jimi snižujeme svalové napětí, což je 

nezbytným předpokladem následného účelného posilování antagonistických svalových skupin 
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(např. před posilováním břišních svalů musíme dokonale protáhnout bederní svaly a flexory 

kyčelního kloubu). Protahovací cvičení tak napomáhají odstraňovat nepoměr mezi 

"tonickými" a "fázickými" svalovými skupinami, upravovat hybné stereotypy a zachovávat 

individuálně optimální držení těla. Jsou nezastupitelným prostředkem k optimalizaci kloubní 

pohyblivosti a k zachovávání fyziologické délky zkráceného svalu. Protažením svalu na jeho 

požadovanou délku napomůžeme k jeho správnému zapojování do pohybových programů, jež 

je základním předpokladem růstu sportovní výkonnosti ll, s. 31/. 

Podle Bursové (2005) je při protahování doporučeno dodržovat následující zásady: 

1. Svalové skupiny protahujte vždy po dokonalém zahřátí [alespoň 5-10 min s nízkou 

intenzitou kolem 50-60 % maximální tepové frekvence) a následném uvolnění (pro

tahovaných) kloubních struktur. Chlad dráždí svaly ke kontrakci, znemožňuje 

uvolnění a zvyšuje riziko zranění. Pestré a radostné zahřátí umožňuje i intenzivní 

psychické uvolnění, jež pozitivně působí na relaxaci svalů. 

2. Cvičení provádějte pomalu a s vyloučením rychlých přechodů ze zkrácení do 

výrazného protažení. 

3. Protahovací polohu zaujímejte pomalu, uvolněně, s plně kontrolovanou pozorností a 

stejným způsobem ji také měňte. 

4. Cvičební účinek je efektivní jen při přesném zacílení a dostatečné fixaci centrálního a 

periferního úponu protahovaného svalu, jinak může dojít až k nežádoucímu účinku 

(např. vysazováním pánve při protahování flexorů kyčelních kloubů dochází k 

nežádoucímu protahování břišních svalů). 

5. Velikost protažení korigujte plně kontrolovaným pohybem, tzv. volní kontrolou, kdy 

můžete protažení kdykoliv zastavit, a tak zabránit poškození v důsledku nadměrného 

protažení svalu (nevhodné jsou proto švihové pohyby). 

6. Protahovací cvičení nesmí být nikdy bolestivé, bolest signalizuje patologickou zátěž z 

periferie a současně vzniká napínací reflex (viz. dále). 

7. Účinek protahování podporujte optimálním dýcháním. Fázi vlastního protažení 

nejčastěji koordinujte s v)·dechem, kterým snižujte napětí ve svalech. Doporučujeme 

dechový rytmus s kratším vdechem a dlouhým zvýrazněným výdechem, jež má 

zklidňující a relaxační účinek na celý organismus. Většího svalového uvolnění 

můžeme ještě dosáhnout doprovodným pohybem očí dolů, podle např. Kabelíkové 

(1997) pohyb očí vzhůru stimuluje vdech a zvyšuje napětí některých svalů. 
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8. Cvičte pravidelně, nejlépe každý den. 

9. Volte různé varianty protahovacích cviků. Rozmanitější a pestřejší výběr cviků brání 

vytvoření zautomatizovaného návyku, kter)· by mohl snižovat efektivitu vlastního 

protažení. 

1 O. Nikdy v krajní protahovací poloze nehmitejte. 

Napínací reflex- Prudké, rychlé protažení svalu ( např. při uklouznutí nebo při 

švihových pohybech je podnětem k podráždění svalových vřetének, které okamžitě 

automaticky zajistí kontrakci natahovaného svalu. Síla kontrakce je přímo úměrná rychlosti a 

intenzitě protažení. Uvedená obranná reakce svalu (ochrana kloubu před nefyziologickou 

polohou a před natržením svalu) se označuje jako napínací reflex. Je zřejmé, že se budeme 

snažit při protahování svalu tento reflex nevyvolávat. Budeme-li sval protahovat pomalu (a 

nejlépe vědomě), pak napínací reflex nevznikne a protažení bude účinnější a bez ohrožení 

elasticity svalu /1, s. 31/. 

5.1.3 Didaktické zásady kompenzačních cvičení posilovacích 

Silové schopnosti jsou dědičně ovlivnitelné vnitřní předpoklady, jejichž velikost 

můžeme aktivním posilováním úspěšně zvyšovat. Naší snahou by mělo b)i alespoň udržení 

takové svalové úrovně (množství aktivní svalové hmoty), která by byla dostačující pro 

preventivní péči o naše zdraví. 

Silová příprava jednotlivých výkonnostních a vrcholových sportovců je soustředěna 

zejména na svalové skupiny, které jsou dominantní pro dosažení co nejvyšší úrovně 

sportovního výkonu. S největší pravděpodobností nenalezneme u těchto osob svalové 

skupiny, které by byly slabší než je norma běžné nesportující populace. 

Přesto se ale můžeme setkat zejména v posilovacím tréninku sportovně talentované mládeže s 

chybami, jejichž následkem je pozvolné poškozování hybného systému, prohlubování svalové 

dysbalance a následná stagnace či snižování kvalitního v)Tkonu /1, s. 33/. 
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Mezi nejvýraznější chyby patří: 

1. Nadměmý objem posilovacích cvičení nad hranici danou kvalitou hybného systému 

(přetížení nebo chronické přetěžování). 

2. Jednostranné asymetrické zatěžování bez dostatečné kompenzace (tenisté, volejbalisté, 

hokejisté). 

3. Nedostatečné posilování svalových skupin, které se na velikosti výkonu přímo 

nepodílejí (např. u fotbalistů dolní fixátory lopatek). 

4. Nedostatečná přesnost a zacílení posilovacího účinku (nedostatečný útlum 

hypertonických antagonistů a aktivace hyperaktivních synergistů). 

U osob cvičících pro zdraví (např. v domácím prostředí) by měla být posilovací cvičení 

součástí každodenního pohybového programu. Má-li být cvičení dostatečně účinné a vést ke 

zvýšení silové úrovně, pak je nutné posilovat intenzivněji alespoň 2-3x za týden (Stejskal, 

2004 doporučuje zařazovat v pohybových programech posilovací cvičení jako samostatnou 

tréninkovou jednotku např. ve fitness méně častěji než cvičení aerobního charakteru - poměr 

1 :3). Nejvhodnější je kondiční posilování silově vytrvalostního charakteru. 

Úkolem posilovacích cvičení je zvýšit funkční zdatnost oslabených svalových skupin, což 

je možné různými způsoby. Obecně se tato cvičení dělí na cvičení statická [izometrická] a 

dynamická (izokinetická). Dynamická se dále dělí na rychlá a pomalá, koncentrická 

(zkracování svalových vláken- např. přechod ze svisu do shybu) a excentrická (prodloužení 

svalových vláken, "brzdivý" pohyb- např. přechod ze shybu do svisu. Faktory, podle kter)·ch 

se provádí výběr cvičení, jsou zejména požadovaný cíl a úroveň silové zdatnosti posilovaného 

svalu. 

Izometrickým cvičením proti odporu, které je založené na déletrvajících izometrických 

kontrakcích, zvyšujeme klidové napětí oslabeného svalu. Při udržování dané polohy současně 

dochází i ke kontrakci fixačních a stabilizačních svalových skupin (např. výdrž v obtížné 

základní poloze, v)·drž ve stoji na rukou). Izometrické cvičení maximálního nebo 

submaximálního úsilí (proti pevnému odporu) se používá v silovém tréninku, jehož záměrem 

je získání co největší úrovně statické síly. Při hraničním odporu je pro jedince negativním 

faktorem zejména ztížené odplavování metabolitů, zvýšení krevního tlaku a dřívější nástup 

únavy. 

Rychlá dynamická cvičení, která jsou vždy spojena s pohybem, mají především 

sportovní, tréninkový charakter. Jejich pozitivním přínosem je rozvoj koordinace uvnitř svalu 
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(korekce zapojování jednotlivých motorických jednotek ve svalu v průběhu pohybu -

vnitrosvalová) i koordinace zapojovaných svalových skupin ve svalových smyčkách 

(mezisvalová). Vytváření svalových smyček v průběhu pohybu je následně plynulejší, 

přesnější, ekonomičtější, což umožní odpovídající nárůst sportovní výkonnosti. Cviky se 

provádějí v sériích a jsou zaměřeny buď na rozvoj výbušné síly (explozivně silové 

schopnosti), nebo na rozvoj síly rychlostní či vytrvalostní (rychlostně silová a vytrvalostně 

silová schopnost). 

Při odstraňování svalové dysbalance je nutné nejdříve zvýšit klidové napětí 

oslabeného svalu a vědomě korigovat jeho zapojení do pohybu. K tomuto účelu jsou 

nejvhodnější izometrické kontrakce v základních polohách a následně dynamická pomalá 

posilovací cvičení s postupným zvyšováním svalového úsilí ll, s. 34/. 

Zde uvádím některé vybrané zásady pro posilování dle Bursové (2005): 

1. Před vlastním posilováním musíte nejprve zpevnit pánevní oblast a osový (hluboký 

stabilizační) systém (fixace polohy při posilování periferních svalů). Posilujeme dle 

Tlapáka (1999) "od centra k periferii". 

2. Klidový svalový tonus oslabených (nejčastěji "fázických") svalových skupin pozithně 

zvyšujte intenzivními déletrvajícími izometrickými kontrakcemi ve zkrácení (10-20 s). 

S přibývajícím "svalovým uvědoměním" cvičte proti optimálnímu odporu. Vysoká 

úroveň tohoto napětí umožňuje optimální "nastartování" do pohybu. Např. 

podsazováním pánve zvyšujeme klidové napětí břišních a hýžďových svalů, což 

významně ovlivní její fixaci a následně zkvalitní aktivací svalů při pohybech se 

zanožováním (chůzi, běhu). 

3. Vyšší intenzitou posilujte vždy po uvolnění kloubních struktur a po kvalitním 

protažení. 

4. Protahujete-li s kontrakcí antagonisty (sval s opačnou funkcí - např. biceps vůči 

tricepsu), pak již izometricky aktivujete příp. oslabené a vámi záměrně posilované 

svaly (např. protahování bederních vzpřimovačů s důslednou kontrakcí břišních 

svalů). U začátečru'ků a oslaben)-ch jedinců s nízkým klidovým napětím a 

hypoaktivitou "fázick)·ch" svalO\")·ch skupin nelze tento krok vynechat. 
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5. Obtížnost posilovacích cviků, velikost odporu a počet opakování volte individuálně s 

ohledem na kalendářní věk, stupeň pohybové vyspělosti (zejména schopnosti přesného 

provedení zvoleného cviku) a silové úrovně posilovaného svalu. 

6. Jistým nepřímým ukazatelem vhodně volené zátěže může být přesnost provedení 

zvoleného cviku při optimálním počtu jeho opakování. Při posilování oslabených 

svalů je u nesportující populace nejvhodnější počet opakování 10-12, v silovém 

tréninku se může tento počet úměrně zvýšit podle požadovaného účinku, trénovanosti, 

počtu sérií, velikosti zátěže, rozdílnost nalezneme i u jednotlivých svalových skupin 

(Tlapák, 1999). 

7. Břišní svaly posilujte nejlépe až v závěru posilovacího bloku, jelikož případné unavení 

snižuje jejich aktivaci při fixaci pánve, která pozitivně ovlivňuje posilovací účinek. 

Jejich posílení ve smyslu tonizace však nesmí samozřejmě chybět v žádném 

rozcvičení. 

8. Posilovací účinek zkvalitňuje optimální dýchání. Výhodnější je stimulovat aktivaci s 

·výdechem (prodlouženým) zejména proto, že při výdechu nedochází k zatajování 

dechu (nežádoucí pro oběhový systém). Výdech současně napomáhá fixaci centrálních 

úponu posilovaných svalů (fixace pánve a bederní páteře) a tím správnému provedení 

cviku. 
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5.1.4 Pásma intenzity zatížení 

Při volbě intenzity zátěže, kterou hodnotíme tepovou frekvencí (TF), musíme 

respektovat zejména kalendářní věk a stupeň trénovanosti (příp. stupeň obezity). Individuální 

hodnota maximální TF (TFmax), která vyjadřuje nejvyšší intenzitu zátěže jedince, se s 

přibývajícím věkem snižuje. Nejjednodušším způsobem ji určíme nepřímo: 

TFmax = 220 minus věk (u méně trénovaných nebo starších jedinců 200 minus věk). 

Tělesná zátěž nižší než 60 % TFmax, která odpovídá velmi pomalému běhu nebo chůzi o 

rychlosti 5-6 km/hod., aktivuje metabolismus a je vhodná především pro netrénované a starší 

jedince, dále pak pro osoby s vysokým stupněm obezity. 

Pohybová aktivita o intenzitě 60-80 % TFmax zapojuje prakticky všechny tělesné 

orgány, přináší především pozitivní změny v srdečně-cévním a dechovém systému. Má 

výrazný vliv na růst výkonnosti jedince a současně můžeme očekávat případnou požadovanou 

redukci hmotnosti. V průběhu zátěže se řídíme subjektivními příznaky hodnocení velikosti 

únavy (zrychlené pravidelné dýchání - občas ústy, zčervenání, příjemné pocení). Úroveň 

rozvoje obecné vytrvalostní schopnosti limitují další činitelé, zejména však doba zatížení a 

frekvence cvičení v týdnu (alespoň 3x20-30 min.). 

Srdeční frekvenci přesně určíme pomocí sportesteru na principu snímání elektrických 

impulzů srdeční činnosti. Ruční měření nejlépe na vřetenní tepně na zápěstí přiložením 3-4 

prstů druhé ruky (viz obr. 10). Není tak přesné, ale je "finančně dostupné" všem zájemcům (i 

ve školní tělesné výchově.) /1, s. 25/. 

Obr. 10 Ruční měření 

Zdroj: The Cleveland Clinic Foundation (1995-2008) 
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Má-li cvičení skutečně plnit svůj cíl, mělo by probíhat v přiměřené intenzitě, tedy ani 

příliš vysoké, ani příliš nízké. S rostoucí intenzitou se mění způsob zapojení orgánů do krytí 

zvýšených potřeb organismu, což se promítá i ve zrychlení srdeční činnosti a tepové 

frekvence. Optimální intenzitu lze velmi dobře odhadnout z tepové frekvence. Za základ pro 

stanovení pásem je vzata hodnota maximální tepové frekvence, která představuje 100 %. 

Rozlišuje se pět pracovních pásem(viz tab. 1), z nichž každé slouží jinému cíli a ovlivňuje 

odlišné orgány a tělesné funkce organismu. Jednotlivá pracovní pásma lze rozlišit podle 

tepové frekvence, která se uvádí v procentech TF max /18/. 

Osoby starší 35 let by neměly cvičit do maximální intenzity bez lékařského dozoru, ale 

i osoby mladší by neměly test provádět bez účasti jiné osoby. 

Tabulka 1 Pásma intenzity. 

i P:3:omo 
r-: ·- r:= -
1 Tr·yini 111<tl vit1 I Zdravotní efel•t j lnten~1ta I Příl:lad 111<t1 YltJI 

r ~- min:t ~ ·;.ce ! ;;~~~;uje-~:~a~;lism-;;;~~~:~ní tuk~ i ní:zká - i c~~~e- 10~~ -· 
I I 

' .. _ . _, -- - - --- ·- --~-- -I Pohyb pro zdraví i 50. 60% 

r ' r 
! 30 _ 60 minut ; Zlfi'Šuje zdatnost srdce a plic 

j ~olq( výdej energie, spalování tuk~ 

I i i střední 
1 

jogging 6 km i Regulace I 60 • 70% l hmotnosti i ' ! 
! z;e~~uj:·~~ndici a ~~;~b.~í .~o~-~ost . Í·~ií - .. ..... Fk~--

1 Zlfi'Šuj: aerobní výkonnost - - --· - ·-·- r~:k:· -·· ,~hlý běh 1,5 k~ -
....... -·--··- "- ....... - - ... ... .... - - __ .. .. ..... -· ,- - -- _ .. . ,--.-·--·-.. ·-· 
kladný vliv na zdraví je sporadiclq( i maximální . sprint '100 m 

i ~o~~j"k:Odio~ - f 70 ~ ; "% •. . ~- r~~-;~·mi·n~~ ' . 

i =~~::i· - r·8;- ~; ~ --·· r ~-~0 .minut ... . 

r: - --- - , .. - -- ....... -·--·-........ _ 
j Závodní 1 90 • 100% ; 1 . 5 minut 

Zdroj: www.cvicime.cz 

Pohyb pro zdraví 

Toto pásmo je vhodné zvláště pro začátečníky, starší osoby a osoby s vysokou nadváhou. 

Hodnoty tepové frekvence v rozpětí od 50 do 60 % TFmax jsou přijatelné i pro dlouhodobě 

neaktivní osoby, které jsou pak schopné vytrvat ve cvičení dostatečně dlouhou dobu, během 

níž dochází k žádaným změnám (zvyšování zdatnosti, spalování tuku apod.). Intenzita cvičení 

odpovídá rychlé chůzi (asi 6 kmih) /18/. 

Regulace hmotnosti 

Cvičení v tomto pásmu je vhodné v případě, že jste již několik týdnů pohybově aktivní, 

nemáte vysokou nadváhu a vaším cílem je cítit se fit bez ambicí na výrazný růst výkonnosti. 

Cvičení v tomto pásmu posílí srdce a zlepší jeho činnost. Srdce se po několika týdnech stane 
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v)·konnější, svaly zesílí, zefektivní se zapojení energetických systémů a po několika týdnech 

lze již cvičit dlouhodobě bez nelibých pocitů a nepřiměřené únavy /18/. 

Rozvoj kondice 

Cvičení v tomto pásmu lze doporučit osobám, které chtějí být zdatnější a výkonnější. 

Cvičení pro rozvoj kondice přináší také zlepšení činnosti srdce a zefektivnění práce plic, tj. 

zlepšuje jejich schopnost přenášet kyslík do krve a odstraňovat oxid uhličitý z krevního 

oběhu. Po čase dochází i ke snížení míry vynakládaného volního úsilí, to znamená, že se 

člověk nemusí do cvičení tolik nutit jako na počátku. Přesto se občas objevují nepříjemné 

pocity, jako je dušnost nebo lehká svalová únava, což je v pořádku. Cvičení nemá být 

nepříjemné ani "bolestivé", měli byste mít ale pocit, že bylo intenzivní /18/. 

Zvyšování výkonnosti 

Toto pásmo je určeno jen zkušeným osobám, které již cvičí několik let. Doporučená doba 

cvičení je ovšem jen několik minut. Cvičení v tomto pásmu lze již považovat za trénink ve 

sportovním slova smyslu. Osobám starším 35 let doporučujeme absolYovat zátěžový test za 

dozoru odborného lékaře, který rozhodne o zdravotní způsobilosti pro tento trénink /18/. 

Závodní 

Závodní pásmo je určeno jen mimořádně zdatným a velmi dobře trénovaným sportovcům, 

kteří trénují více let několikrát v týdnu a netrpí žádnými zdravotními problémy. V žádném 

případě nelze tento vysoce intenzivní trénink doporučit běžné populaci /1 8/. 
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5.2 Analýza spádové oblasti 

5.2.1 Borský park a lesopark 

Historie 

Počátky parku spadají do let 1910 až 1914. Park byl zakládán jako okresní park podle 

projektu zahradníka Leopolda Baťka z r. 1914. Velké zásluhy o park u trestaneckého hřbitova 

měl městský lesmistr ing. Josef Sigmond. První světová válka přerušila práce na budování 

sadu, v tom se pokračovalo až od r. 1919. V r. 1926 přešel park z okresní správy pod správu 

města. Došlo k dalšímu rozšiřování parku; v roce 1931 byl zrušen trestanecký hřbitov a 

přičleněn k parku, jenž byl budován jako reminiscense anglického baroka. Dolní část byla 

vytvořena pod vlivem doznívajícího romantismu /2, s. 68/. 

Borský lesopark, který dnes mnozí chápou jako součást parku byl k historické části 

připojen až později. Stromy zde od roku 1955 sázeli pionýři a občané v akci "Z". V roce 1962 

vznikly na východním okraji parku tenisové kurty a v letech 1971-72 bylo zřízeno sportoviště 

TJ VŠ Slavia. V celém poválečném období byl park a jeho celková údržba zanedbávány, 

došlo zde pouze k několika nekoncepčním dosadbám jehličnanů. Por. 1989 došlo k 

systematičtějším probírkám porostů a v r. 1994 byla ing. Borským zpracována zatím 

nerealizovaná studie na využití celého parku. Tato studie se nakonec setkala s odporem 

veřejnosti, která se obávala, že některé změny naruší přírodní charakter místa /2, s.69/. 

Současnost 

Borský park spadá do rekreační oblasti České údolí a patří mezi největší a 

nejnavštěvovanější parky v Plzni. Správu celé oblasti zajišťuje město Plzeň prostřednictvím 

své příspěvkové organizace Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP) .Borský park v 

dnešní době zahrnuje jak historickou část, která byla založena roku 1914, tak část z přelomu 

50. a 60. let minulého století, která vznikla v návaznosti na výstavbu horského sídliště a bývá 

označována jako lesopark. Jedná se celkem o 42 hektarů ploch veřejné zeleně. /13,s. 65/. 
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Obr. ll Letecký snímek Borského parku. 

Zdroj: www.amapy.cz 

Na obrázku č. ll lze vidět letecký snímek celé oblasti. V některých částech parkuje 

terén poměrně členitý, zejména v části předního a zadního lesoparku, která skýtá dobré 

možnosti pro kondiční běh a umístění prvků fitstezky. 

Obr.l2 Pohledy na Borský park 

Zdroj: Palička (2006-2008) 
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5.3 Analýza sekundárních dat 

5.3.1 Anketa "Jak vidím Borský park" 

Cílem ankety "Jak vidím Borský park" bylo získat názory veřejnosti na obnovu tohoto 

parku. Anketa byla distribuována v situaci, kdy bylo třeba rozhodnout, jakým způsobem 

dojde k revitalizaci parku. Dříve než se začne zpracovávat koncepce obnovy parku, považoval 

správce parku. Správa veřejného statku města, za důležité zjistit, jaké názory na budoucnost 

Borského parku má plzeňská veřejnost. Proces spolupráce s veřejností nespočíval pouze 

v anketě. Organizátoři projektu pro plzeňskou veřejnost připravili další akce, kde se lidé měli 

příležitost nejenom vyjádřit k obnově parku, ale současně i poznat blíže další zajímavosti 

tohoto místa (historii, údržbu parku, atd.) 

Vyplňování anketních otázek přímo v parku probíhalo od května do konce záři 2004. 

Anketu vyplnilo 482 respondentů (mírně převažovaly ženy nad muži), všech věkových 

kategorií (viz graf 1). Nejvíce zastoupena byla věková kategorie 20- 39 let, kterou z velké 

části tvořili studenti z vysokoškolských koleji a rodiče malých dětí. Obliba Borského parku 

mezi mlad}mi rodinami je vidět i z velkého zájmu (70% respondentů) o vybavení parku 

dětskými herními prvky. 

Anketu "Jak vidím Borský park" organizovalo SVSMP společně s občansk)·m 

sdružením Centrum pro komunitní práci Západní Čechy (CpKP ZČ- Centrum pro komunitní 

práci je nevládní nezisková organizace, která poskytuje služby v oblasti zapojování veřejnosti 

do rozhodování.) za podpory Úřadu městského obvodu Plzeň 3. podpořila nadace Partnerství. 

/13, s. 68/. 

Graf č. 1: Yěkové skupiny 
Zdroj: SYSll. IP (2004) 
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Metodika ankety 

Zadání ankety vzniklo na základě výstupů z pracovního setkání, které proběhlo v březnu 

2004. V rámci tohoto setkání diskutovala odborná veřejnost následující tématické okruhy, 

které se týkaly využitelnosti parku: 

1. Celkový dojem z parku (která místa jsou využívána více, která méně, bezpečnost, 

přístupnost a přehlednost parku), 

2. Aktivity v parku Gaké aktivity návštěvníci vykonávají v parku v současné době a jaké 

další aktivity by chtěli v parku do budoucna, jaký park podle nich je z hlediska 

odpočinku, sportu či her, jaké vybavení potřebují v parku mít, aby mohli v parku 

provozovat své oblíbené aktivity) 

3. Vybavení parku (co je v parku pro návštěvníky nezbytné a co by zde chtěli vidět či 

využívat) 

Anketa pak byla zpracována na základě v)·stupů z tohoto pracovního setkání. Konečná 

podoba ankety vznikla ve spolupráci se sociologem. 

Hlavní cílovou skupinu, kterou mělo toto anketní šetření oslovit, byli návštěvníci parku. 

Bylo zapotřebí zjistit názory právě této skupiny lidí, neboť park navštěvují a jsou jeho 

uživateli příležitostnými či pravidelnými. Vědí, jak park vypadá a jak je vybaven. Z tohoto 

důvodu byla distribuce ankety soustředěna hlavně do Borského parku. Cílovou skupinou 

nebyli všichni obyvatelé Plzně nebo městských částí blízko Borského parku ani menšinové 

cílové skupiny. 

Pro výběr cílové skupiny byla zvolena metoda účelového výběru, která je založena na 

úsudku výzkumníka o tom, kdo by měl být předmětem výzkumu (Disman, 1998). Jedná se o 

nereprezentativní, avšak často využívanou metodu výběru výzkumného vzorku. Respondenti 

měli reprezentovat skupinu návštěvníků Borského parku. Každá skupina však chodí do parku 

v jiné dny a v jiné hodiny. Ke sběru dat tedy došlo opakovaně v různých denních dobách i 

dnech. 
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Distribuce ankety probíhala třemi způsoby: 

o první část anket návštěvníci vyplnili v rámci výše zmíněných akcí. 

o v létě 2004 proběhlo anketní šetření přímo v Borském parku 

o anketu mohli lidé vyplnit i elektronicky na webových stránkách realizátorů 

akce. 

Tímto způsobem bylo získáno kolem 500 dotazníků, z nichž bylo několik vyřazeno 

z důvodu nedostatečného vyplnění. Celkem se vyhodnotily 482 dotazníky. Jelikož nebyl 

znám přesný počet návštěvníků parku, nelze říci, zda-lije vzorek vyčerpávající. 

Předpokladem bylo, že skupina návštěvníků bude víceméně kopírovat plzeňskou populaci (s 

menšími odchylkami způsobenými mimoplzeňskými návštěvníky) a tento předpoklad byl 

víceméně naplněn. 

Stručné shrnutí výsledků ankety 

• Jednoznačně nejoblíbenější části parku je horní historická část s velkými loukami, kde 

jsou možnosti jak pro sport a hry, tak pro klidnější aktivity. Velmi intenzivní 

využíváni některých ploch parku vede k jejich postupně devastaci. Také proto dnes 

většina návštěvníků parku volá po zlepšení kvality cest a trávníků. Nejen sportovci, 

ale i ostatní dotázaní (72%) by v parku uvítali zdroje pitné vody (pítka). 

• Obliba Borského parku mezi mladými rodinami je vidět z velkého zájmu (70% 

respondentů) o vybavení parku dětskými herními prvky. 

• Příznivě vnímají návštěvníci parku i organizované akce typu Bambiriáda, běh Terryho 

Foxe apod. (pro je 81 %). Většina oslovených by v parku uvítala více sportovního a 

kulturního dění, avšak za určitých podmínek, aby nenarušovaly chod klidných části 

parku a aby nedošlo k omezováni jiných skupin uživatelů. V parku by se neměly 

pořádat komerční akce. 

• 74% dotazovaných bylo pro zv)·šení počtu laviček a odpadkových košů. Časté byly 

připomínky k vandalismu a k jejich údržbě. Některým respondentům chybí v parku 

informační tabule o historii, o aktuálním dění v parku i o zajímavé flóře a fauně parku. 

Z výsledků ankety vyplývá, že návštěvnici chtějí mít park ''Ybavený vším, co potřebuji 

ke svým aktivitám, ale rádi by zachovali současnou tvář parku. Park je oblíbený, lidé se v něm 

cítí dobře a většinou i bezpečně (někteří pouze ve dne). Mělo by však dojít k přizpůsobeni 
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parku potřebám dnešních návštěvníků. Změny by měly být co nejméně razantní a postupné. 

Výsledky ankety potvrdily, že se změnou životního stylu obyvatel města se změnila i intenzita 

a způsob využíváni parku. Většina respondentů si dnes přeje trávit volný čas v parku aktivním 

způsobem (rekreační sporty, cyklistika) a až po té následuje zájem o procházky a posezení na 

lavičkách. 

5.3.2 Vyhodnocení veřejného projednání "Vize obnovy obnovy Borského 

parku" 

Veřejné projednání proběhlo 24.11.2005 v prostorách jídelny l l. a 26. ZŠ v Plzni 

Cílem veřejného projednání bylo diskutovat návrh dokumentu "Vize obnovy Borského 

parku". Podstatou tohoto dokumentu je popis současného stavu Borského parku a navržení 

možných úprav, které by přispějí ke zlepšení prostředí a kvalitnějšímu využívání parku. 

Před samotným shrnutím výsledků veřejného projednání návrhu "Vize obnovy 

Borského parku" je třeba říci, že při zpracování návrhu "Vize obnovy Borského parku" se 

vycházelo z výsledků anketního šetření "Jak vidím Borský park". Možné úpravy Borského 

parku, které jsou ve "Vizi" zmiňovány, vychází z výsledků této ankety. 

Podstatou veřejného projednání "Vize obnovy Borského parku" bylo získat názor 

veřejnosti na to, jaké změny by v Borském parku měly být realizovány nejdříve. Výstupy z 

projednání byly podkladem pro zpracování konečné podoby "Vize obnovy Borského parku". 

Diskuse k návrhu "Vize obnovy Borského parku" proběhla v rámci pracovních skupin, ve 

kterých účastníci setkání pod vedením moderátorů vyplňovali anketu. Anketa byla zpracována 

na základě "Vize obnovy Borského parku" a zahrnovala všechny možné změny, které by 

mohli v rámci revitalizace Borského parku proběhnout. 

Samotné vyhodnocení je rozděleno do dvou částí. První část tvoří vyhodnocení 

ankety, která byla vyplňována v rámci projednání. V druhé části vyhodnocení jsou shrnuty 

názory a nápady, které společně definovali účastníci pracovních skupin. Tyto výstupy nebyly 

součástí ankety resp. upřesňovaly některé body ankety. 
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Výstupy z ankety 

Z ankety lze vyvodit následující nejdůležitější závěry: 

• Finanční plán obnovy Borského parku - v prYní řadě regenerace hlavní travnaté 

plochy pro účely rekreačního sportu, obnova parkových cest a nový mobiliář 

(lavičky a odpadkové koše). Poté by měly přijít na řadu herní prvky pro děti a 

sportovně rekreační prvky pro mláděž. Zřízení informační tabule u vstupu do parku 

je na zvážení. 

• Dětské hřiště umístit do historické části parku (část B). 

• Osvětlit trasu od konečné tramvaje směr lávka na Výsluní. 

• Zbudovat cyklistické stezky na všech navrhovaných cyklistických trasách (směr 
vodní nádrž České údolí, směr Výsluní i pod sídlištěm Bory směr Tyršuv most). 

• Vytvořit v parku zdroj pitné vody v podobě pítka. 

• Umístit v některé odlehlejší části parku či lesoparku mobilní toaletu. 

• Vytvořit větší prostor (více možností) pro sportovní vyžití dospělých. 

• Zajistit dozor policie (vandalismus, bezpečnost). 

Prostřednictvím svých odpovědí stanovili respondenti následující pořadí úprav: 

1. Regenerace hlavní travnaté plochy pro účely rekreačního sportu ............... 1, 75 

2. Obnova parkových cest s přírodním povrchem ........................................... 1, 8 7 

3. Nový mobiliář -lavičky a odpadkové koše ................................................ 1,97 

4. Umístění dřevěných herních prvků pro děti ............................................... 2,28 

5. Umístění sportovně rekreačních prvků pro mládež .......... ................ ......... 2, 77 

6. Informační tabule u vstupu do parku (informace o historii, 

současnosti a zajímavostech parku) ............................................................ 3,38 

Číselné hodnoty uvedené za jednotlivými alternativami představují průměrnou známku, 

kterou daná možnost získala. Respondenti přidělovali každé možnosti hodnocení na škále 1-5 

(1 -nejdůležitější úprava, 5 -nejméně důležitá úprava). 

Závěr: Finanční plán obnovy Borského parku by měl být nastaven tak, aby nejdříve byly 

fmanční prostředky poskytnuty na regeneraci hlavní travnaté plochy pro účely rekreačního 
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sportu, na obnovu parkových cest a na nový mobiliář (lavičky a odpadkové koše). Poté by 

měly přijít na řadu herní prvky pro děti a sportovně rekreační prvky pro mládež. Zřízení 

informační tabule u vstupu do parku je na zvážení. 

Mezi nejčastěji jmenované náměty a připomínky respondentů patřily: 

1. Více možností ke sportovnímu vyžití dospělých a seniorů (petanque, lanová dráha, 

dráha pro kolečkové brusle) - 7x, 

2. Otázka bezpečnosti a vandalismu (dozor městské policie, ostraha parku) - 7x, 

3. Zakomponování vodního prvku (fontánka apod.) - 5x, 

4. Zachování charakteru parku- 3x, 

5. Nekácet vzrostlé stromy- 3x, 

6. Více laviček- 3x, 

7. Zřízení kavárny - 3x, 

8. Zbudování altánku (možnost skrýt s před deštěm) - 2x, 

9. Vyhrazení prostoru pro psy- 2x 

Závěr z diskuse k návrhu "Vize obnovy Borského parku" 

Z celého veřejného projednání návrhu "Vize obnovy Borského parku" vyplývá, že 

účastníci setkání chápou jako nejpalčivější problém současný stav travnatých ploch v 

centrální části parku. Jako nejdůležitější úkol obnovy Borského parku považují právě 

regeneraci těchto travnatých ploch. Následovat by měla být oprava a doplnění mobiliáře v 

parku a instalace herních a sportovně rekreačních prvků pro mládež. Jako nejméně nutná se 

účastníkům setkání zdála instalace informačních tabulí. 

Podle výstupů z ankety je nejvhodnější umístit plánované dětské hřiště do historické 

části parku (část B). Instalace veřejného osvětlení je nejaktuálnější podél cesty od konečné 

tramvaje ve směru k lávce na Výsluní. V parku by podle účastníků setkání měl být instalován 

zdroj pitné vody, mobilní WC a více sportovně rekreačních prvků pro vyžití mládeže a 

dospělých. 

Pro větší sportovní vyžití i lepší koordinaci mezi pěšími a cyklisty by měli být zřízeny 

všechny navrhované cyklistické trasy. V rámci dalších požadavků účastníků setkání se také 

velmi často objevoval názor, že by bylo vhodné vytvořit cyklistickou cestu po obvodu parku, 

která by propojovala všechny části parku. 
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Důležitým tématem, který byl na veřejném projednání často zmiňován, bylo zajištění 

kontroly pořádku v parku. Tento problém by měl být řešen hlídačem v parku, nebo 

intenzivnější přítomností městské policie. 

5.3.3 Analýza dokumentu "Vize obnovy borského parku" 

Dokument "Vize obnovy Borského parku" je zpracován jako základní podklad pro 

obnovu největšího Plzeňského parku. Ve vizi jsou shrnuty požadavky a pravidla, které je 

důležité splnit pro správnou a citlivou obnovu parku. Vize má být podkladem pro zadáni 

dílčích projektů vedoucích k postupné obnově parku. Cílem je kvalitní a oblíbený park, v 

němž je v rovnováze ekologická, estetická a rekreační funkce . 

Vize je zpracována SVSM s přihlédnutím k výsledkům anketního šetření z roku 2004 

a veřejného projednání s uživateli parku, které proběhlo v 24.11.2005. 

Park je zde, stejně jako byl pro účely ankety, rozdělen na čtyři části (viz obr. 13.) 

Obr.13 Rozdělení parku 

Zdroj: SV SMP 

A - horní historická část, pravidelná část parku 

B - dolní historická část, přírodně krajinářská část 
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C - přední lesopark 

D - zadní lesopark 

Část B je navíc rozdělena na dvě poloviny Ba a Bb a to podle charakteru porostů. Část 

Ba blíže ke Klatovské ulici je více zarostlá, lidé se tu cítí méně příjemně. Negativní vliv zde 

hraje hluk z dopravy na Klatovské třidě. Naproti tomu část Bb je oblíbená harmonická část 

parku s vyváženým poměrem luk a skupin stromů. 

Část C aD má pro svůj přírodní ráz charakter lesoparku, převládají zde porosty a je 

zde malé zastoupení volných luk. Cílem vize je zřídit zde zázemí pro rekreační sporty, docílit 

zvýšení návštěvnosti a odlehčit tak historické části parku. Z těchto důvodů SVSMP 

doporučuje situovat hlavní část projektu fitstezky do této části parku. 

Pro každou část parku je zpracováno podrobné vyhodnoceni dnešního stavu, jeho 

kvalit i nedostatků, dále je popsán cílový stav dané části a postupy jak k cíli dojít. Park je 

hodnocen v několika důležitých a vzájemně se ovlivňujících oblastech: kompozice prostoru, 

ekologická funkce, stav dřevin a travnatých ploch, uživatelská hodnota. V oblasti "uživatelská 

hodnota" je jedním ze zmíněných postupů jak dojít k cíli vybudování trasy pro jogging /13, s. 

691. 

V příloze. č. 2 lze vidět plánované priority v postupné obnově historické části parku. 
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5.4 SWOT analýza 

Při sestavování SWOT analýzy byl použit model autorské dvojice Cooper, Lane 

(1999). 

SWOT analýza identifikuje: 

Silné stránky (Strengths) 

Silné stránky: Tyto silné stránky lze takto využít: 
Odborný prrstup k dané problematice- vhodnost 

Spolupráce s odborniky KTV FPE ZČU provedeni stanovišť, poradf cviků. 
Existence podobného projektu ve městě - fitstezka 
na Homolce. Možnost inspirace a využití existujících podkladů 
Zájem verejnosti o sportovnr vybaveni v parku (viz Argument pro možnost financování projektu 
anketa "Jak vidím Borský park"). z verejných zdrojů. 

Spolupráce se SVSMP (viz přílohy) Přístup k důležitým zdrojům informaci. 
Financováni projektu ze strany SVSMP( viz. kapitola 
6.4.2) Odpadá potřeba hledat investora pro projekt. 

Slabé stránky (Weaknesses) 

Slabé stránky: Tyto slabé stránky lze takto eliminovat: 

Zásah do vzhledu parku Konzultace s odbornikem(architekt-krajinář) 
Nedostatek investičnich prostredků pro vlastni Průzkum nabídek všech možných dodavatelů a 
design stanovišť nalezení alternativnich výrobků 
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti Zrizení speciálnfho odboru eventuelně přijeti 
sportu a rekreologie v SVSMP odborného pracovnika pro tuto oblast. 
Malé zastoupeni tuzemských výrobců a převaha Nalezenr tuzemské firmy schopné vyrobit levnějši 
"drahých" zahraničních dodavatelů variantu konkurenčnich zahraničnich výrobků. 
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Příležitosti ( Opportunities) 

Příležitost: Zdroje a úsilí: 
1) Navrhnout stanoviště tak, aby vyhovovala všem 
věkovým skupinám. Uspořádat akci pro verejnost-

1) Využitelnost fitstezky širokými vrstvami obyvatel. předvedení stezky, den otevřených dverr. 

2) Možnost porovnání s již existujícími projekty. 2) Zmapování fitstezky v Plzni na Homolce 
3) Podíl na odbourávání sociálních rozdílu mezi 
lidmi ("cvičí bohatí i chudí") 3) Propagace projektu 

4) Odlehčení přední historické části 4) Vhodné situování fitstezky 

Užitek: 

1) Zdravější životní styl obyvatelstva 

2) Inspirace v existujícím zařízení (Homolka) 

3) Zlepšování společenského "klimatu" 
4) Zvýšení pocitu bezpečnosti lidí v lesoparku 

z důvodu jeho větší návštěvnosti. 

Hrozby (Threats) 

Hrozby: Které kroky je třeba uskutečnit: 

1) Vandalismus, zejména ničení ukazatelů 1) Prvky z odolného materiálu 
2) Dostatečná seznámení zainteresovaných osob 

2) Nedostatek financí na realizaci projektu s projektem, hledání partnerů pro projekt. 
3) Průběžné konzultace s vedením SVSMP při 

3) Odmítnutí projektu ze strany SVSMP tvorbě projektu. 
4) Informovanost obyvatel-napr. článek 
v nekomerčních novinách, styk s veřejností-

4) Nesouhlas s výstavbou ze strany obyvatel informace při veřejných akcích. 

Náklady k jejich eliminaci: 
1) Nákladnější materiál a postup výroby - cca o 
400-800Kč dražší ukazatel 

2) Tisk propagačních brožur- cca 5000 Kč 

3) cestovnr náklady, telefon- cca 500 Kč 
4) minimální 
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6 SYNTETICKÁ ČÁST 

6.1 úvod 

Vlastní návrh projektuje zpracován s přihlédnutím na doporučení odborníků z katedry 

TVS pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Konkrétně se jedná o názory a připomínky PaedDr. 

Marty Burzové (Zdravotně-funkční aspekty) a Ladislava Čepičky Ph.D. (Bodový systém). 

Pořadí a funkce stanovišť je navržena s ohledem na fyziologické aspekty zmíněné 

v kapitole 5.1 a je tvořena dvěma okruhy. Pnní z nich je okruh určený pouze k běhání nebo 

chůzi a je umístěn do přední (historické) části parku. Druhý okruh je situován do zadní části 

(lesopark) a je obohacen o stanoviště určená k provádění protahovacích a posiloYacích 

cvičení. 

Pro inspiraci uvádím, jak by mohla stanoviště vypadat zasazena přímo do prostředí 

historické části Borského parku. Lze toho docílit pomocí jednoduché koláže. Tyto grafické 

návrhy jsem vytvořil ve vlastní bakalářské práci z roku 2006 s názvem "Rekreační zóny města 

Plzně se zaměřením na rozvoj parků" v kapitole pod názvem "Jak vidím Borský park". 

Koláže jsou zhotoveny pomocí grafického programu a situovány do prostředí dolní historické 

části Borského parku (viz obr. 14,15). 

Zdroj: Palička (2006) Zdroj: Palička (2006) 
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6.2 Fitstezka 

6.2.1 Přístupové body 

Přístupnost běžeckých tratí, potažmo i celého parku je usnadněna několika zastávkami 

MHD(viz obr. 16). Hlavní přístupovým bodem pro běžecký okruh v přední části parku je 

konečná zastávka tramvaje č. 4 a zastávka autobusu č. 30. -viz bod 1 na obrázku. Bod č. 2 je 

zastávkou autobusu č. 21., který jede z nedaleké vsi Litice. Bod č. 3 je výchozím místem pro 

přístup k fitokruhu v zadní části parku a staví zde trolejbus č. 16. V jeho těsné blízkosti jsou 

umístěny toalety a restaurační zařízení. Body č. 4 a 5 jsou zastávkami autobusu č. 30, který 

projíždí takřka celou Plzeň. 

Obr. 16 Přístupové body z MHD 

- ,,- ~· a · -

Zdroj: www.mapy.cz 

-.r.l!':'l 
~~ 

-. .... , ... .. - J· ..... .... .. - _..,. 

77 

-· 

\ 

' 
' ; 

DOUDLEV 

.. , 

4 
i .... 

I 
I 

·, 



6.2.2 Informační tabule a Fit body 

Uživatelé běžeckého okruhu budou moci získat informace díky informačním tabulím. 

Zde budou poučeni o fyziologických aspektech aerobních cvičení. Na tabuli bude např. 

vysvětleno, jak si může uživatel sám určit svou max. srdeční frekvenci, čímž zjistí jakou zátěž 

si může vzhledem ke svému věku dovolit podstoupit, apod. Po absolvování okruhu pak 

snadno zjistí, jakým stupněm intenzity trať absolvoval. Při vstupu do parku by neměla chybět 

vstupní tabule s podrobnou mapou a informacemi pro návštěvníky. Modely informačních 

tabulí jsou znázorněny na obr. 17,18. 

Stanoviště fit okruhu budou vybavena informačními tabulkami, na kterých bude 

graficky znázorněn konkrétní cvičební prvek a doporučení kjeho provedení. Vhodné jsou 

informace o svalových skupinách, na které je cvik zaměřen a doporučení jakých hlavních 

chyb by se měl uživatel při provádění cviku vyvarovat. Počet opakování cviku lze rozdělit do 

několika úrovní - začátečník, středně pokročilý, pokročilý (viz. ukazatele firmy Gametime 

v kapitole 3.8.1). Cena sloupku jedné info tabule se pohybuje okolo 4000 Kč bez DPH. 

Důležitou věcí, kterou by měl každý ukazatel obsahovat je bodový systém, který 

uživatelům poskytne jisté výhody. Zde je jednoduché objasnění systému: Každý cvik bude 

mít dle stupně náročnosti určitou bodovou dotaci. Díky ní si budou uživatelé moci body sčítat 

a na konci okruhu na informační tabuli zjistit, jaké zdatnostní úrovně dosáhli. Systém tzv. "fit 

bodů" bude navržen po instalaci stanovišť a objektivnost zdatnostní škály zajistí tzv. 

"testovací uživatelé", kteří budou vybráni z řad dobrovolníků. Bodovým systémem lze 

motivovat návštěvníky k lepším výkonům. 

Obr. 17 Příklad vstupní informační tabule Obr. 18 Kontrola TF 

Zdroj: www. waymarking.com Zdroj :www.waymarking.com 
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6.2.3 Běžecký okruh 

Okruh určený pro samostatný běh, popř. chůzi, je navržen do historické části parku a 

je rozčleněn do dvou tratí (viz obr. 19). Žlutě značená trať měří 1740 ma ve své spodní části 

je mírně členitá. Fialově značená trať měří 1080 m a má charakter oválu. Povrch obou tratí je 

tvořen převážně štěrkovo-hlinitým povrchem Uživatelé budou moci získat informace o 

okruhu díky informačním tabuli, znázorněnou na obr. 19 červeným kuželem. Značení okruhu 

bude provedeno jednoduchými ukazateli (viz obr. 20), které budou uživatele průběžně 

informovat o směru a o vzdálenosti, kterou uběhli. 

Okruh mohou využívat např. školy nebo sportovní oddíly, kterým značení 

(např.1500m) pomůže lépe kontrolovat uběhnutou vzdálenost. Důležitou skutečností je 

plánovaná výstavba pítka (viz. příloha 2), které bude instalováno poblíž info tabule. 

Obr. 19 Plán běžeckých tratí. 

Obr. 20 Ukazatel 

Zdroj: Palička (2008) Zdroj: Gametime (2008) 
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6.2.4 Fit okruh a stanoviště 

Fit okruh je navržen na základě doporučení a četných terénních průzkumů do zadrú 

části parku označované jako lesopark. Měří 1350 m a návrh obsahuje 8 stanovišť( viz obr. 

21 ). Pořadí a provedení stanovišť je provedeno v souladu s fyziologick)·mi aspekty 

uvedenými v kapitole 5 .1. Stanoviště byla vybrána v závislosti na současné tržní nabídce a 

splňují příslušné právní normy pro jejich užívání. Pro porovnání je u každého stanoviště v 

tabulce uvedeno několik výrobců spolu s cenovou kalkulací v Kč. Konkrétně se jedná o 

německou firmu Eibe, finskou společnost Lappset zastoupenou u nás firmou ONYX wood 

spol. s.r.o. a českého dodavatele Dřevoartikl, který dováží z Rakouska. V příloze č. 1. je jako 

inspirace uvedena fitstezka americké firmy Park&Play, která je prodávána jako komplet. 

Použité piktogramy byly převzaty od německé firmy Eibe a některé byly mírně upraveny pro 

potřeby práce. Návrh okruhu obsahuje také 5 dětských stanovišť, která jsou na obr. 21 

vyznačena modrým kolečky s čísly. 

Povrch trasy je tvořen převážně štěrkovými a přírodními cestami a ve východním cípu 

okruhu je terén mírně členitý. Výhodou okruhu je zastávka MHD a veřejné toalety v jeho 

bezprostřední blízkosti. V těsném sousedství okruhu je umístěna ZŠ, je zde tedy předpoklad 

vyžívání okruhu v rámci jejích TV aktivit. 

Obr. 21 Trasa fit okruhu 

Zdroj: Palička (2008) 
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Stanoviště 1 - Protažení 

Zásadou každé pohybové aktivity by mělo být počáteční zahřátí a následné protažení 

namáhaných svalových partií (viz. kap. 5.1), z těchto důvodů je úvodní stanoviště fitstezky 

určeno k zahřátí a protažení. 

Zahřátí docílíme např. opakovanými výstupy na vyvýšenou podložku. Indikátorem 

dostatečného zahřátí může být jednoduchý "mluvící test", který je pozitivní v okamžiku, kdy 

už nejsme při pohybové aktivitě schopni plynule mluvit. Partie které budeme později 

namáhat, můžeme oslovit pomocí několika jednoduchých cviků, které budou s popisem 

zobrazeny na informační tabulce. Na obr. 22 je uveden příklad provedení protahovacího 

stanoviště od americké firmy Park&Play, jejíž nabídka je součástí přílohy. K protažení a 

zahřátí může posloužit jednoduchá konstrukce (viz obr 23). 

Obr. 22 Příklad protahovacích stanovišť. 

Zdroj: Park&Play (2008) 

Obr. 23 Jednoduchá konstrukce 

Zdroj: "\\ww.apark.com 
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Stanoviště 2 - Rotace 

Stanoviště je zaměřeno na činnost, při které dochází ke spinálnímu pohybu páteře 

(rotaci). Cvikem jsou tak oslovovány hluboké svaly zádové uložené kolem páteře. Cviky se 

spinálním pohybem páteře (protisměmá rotace) napomáhají k odstraňování metabolitů 

(odpadních látek organismu), které se v ní přes noc hromadí. Pro představu: pohyb připomíná 

"ždímání ručníku". Laicky řečeno, dochází k "vyždímání páteře". 

Provedení od firmy Eibe (viz obr. 24, 25) je navíc "obohaceno" o možnost zvedání 

kolen ve visu, což je pohyb, u kterého při nesprávném provedení (pohyb vychází z kyčlí) 

dochází k posílení a následnému zkrácení ohybačů kyčlí, jež má za následek prohnutí páteře v 

křížové oblasti dopředu, tzv. lordózu. Je tedy potřeba, aby informační tabule obsahovala 

upozornění na chyby a správné provedení tohoto cviku. 

Obr. 24 Trup Obr. 25 Nohy 

Obr. 26 Rotace Obr. 27 Rotace 

Zdroj: Eibe Zdroj: Eibe Zdroj: Dřeyoartikl Zdroj: Dřevoartikl 

Piktogram: 

Výrobce Poznámka Cena 
Eibe 40.960- bez DPH, vč. instalace a dopravy_ 
Lappset Nenr v nab!dce 
Drevoartikl Obr. 27 45.360 vč. DPH, instalace a dopravy 

Obr. 26 63.120 vč. DPH, instalace a dopravy 
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Stanoviště 3 - Kliky 

Kliky jsou ideálním prostředkem pro posílení prsních svalů, ramen a tricepsů. Dají se 

provádět v několika modifikacích v závislosti na šířce a typu úchopu. Tento cvik je velice 

náchylný na chyby (prohnutí v bedrech), proto je důležité zdůraznit je v popisu na informační 

tabulce. Na obr. 28 je jednoduché stanoviště od firmy Lappset, obr. 29 znázorňuje konstrukci 

od firmy Eibe, jde je provedení možno stížit díky vyvýšené podložce a kombinovat jej 

s přítahy. 

Obr. 28 Kliky Obr. 29 Kliky a přítahy 

Zdroj: Lappset Zdroj: Eibe 

Piktogramy: 

Výrobce Poznámka Cena 
Eibe 32.600 bez DPH, vč. instalace a dopravy 
Lappset možná sleva 15% 27 609 bez DPH, vč. instalace a do_pravy 
Dřevoartikl není v nabídce 
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Stanoviště 4. - Přeskok 

Prováděním tohoto cviku dochází k zapojoYání hlavních svalových skupin dolních 

končetin. Přeskoky je možno provádět v různých modifikacích (snožmo, jednonož, stranou, 

atd.) U konstrukce na obr. 30 je možno nastavit výšku přeskoku do 4 poloh. 

Obr. 30 Překážky Obr. 31 Překážky 

Zdroj: Lappset Zdroj: Eibe 

piktogram: 

Výrobce Poznámka Cena 
Eibe 19.433 bez DPH, instalace a dopravy 
Lappset Možná sleva 15% 37.511 bez DPH, vč. instalace a dopravy 
Dřevoartikl Nenr v nabfdce 
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Stanoviště 5 - Hrazda 

Při provádění přítahů neboli shybů je aktivován široký sval zádový, svaly hrudníku, 

horní části paže a předloktí. Lze je proYádět různou šíří a způsobem úchopu. Při úchopu 

podhmatem více oslovujeme svalstvo paže a hrudníku. Při úchopu nadhmatemje více osloven 

široký sval zádový a svaly zad. Při popisu cviku na informační tabulce je nutno zdůraznit 

správné provedení, tzn. cvičenec by se neměl hrbit, měl by udržovat stálé mezilopatkové úsilí 

(tlačit lopatky k sobě) a vyvarovat se rychlému a nekontroloYanému provedení. 

Obr 32 - Hrazda 1 Obr 33 Hrazda 2 Obr 34 Hrazda 3 

Zdroj: Eibe Zdroj: Lappset Zdroj: Dřevoartikl 

Piktogram: 

Výrobce Poznámka Cena 
Eibe 38.360 bez DPH, vč. instalace a do_Qravy 
Lappset možná sleva 15% 41. 112 bez DPH, vč. instalace a dopravy 
Drevoartikl 63.740 bez DPH, bez instalace a dopravy 
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Stanoviště 6 - Břišní svaly 

Stanoviště je zaměřeno na posílení břišních svalů, přičemž v nabídce máme celkem 4 

konstrukce. První (obr. 35) je zaměřena na práci spodní části břišního svalstva, díky 

opakovanému zvedáni pánve od podložky, kdy napnuté končetiny vykonávají pouze 

vertikální pohyb. Druhá konstrukce (obr. 36) oslm'Uje více horní část břišního svalstva, díky 

tzv. "zkracovačkám", kdy jsou dolní končetiny volně opřeny o vyvýšenou podložku a práci 

vykonává pouze trup. Součástí této konstrukce je opora na tzv. "hyperextenzi", což je cvik 

zaměřený na vzpřimovače páteře a určený spíše zkušenějším cvičencům. Chybné provádění 

tohoto cviku může vést k přetěžování páteře (přílišné prohnutí) a následným potížím. 

Nejčastějšf chybou je příliš rychlé, nekontrolované komíhání trupu nahoru a dolu, při němž 

cvičící využívá švihových pohybů a tím nedochází k přiměřené stimulaci vzpřimovačů páteře, 

navíc se zvyšuje riziko zranění. Na obr. 36 a 37 (navíc s hyperextenzí) je klasická konstrukce 

na provádění tzv. "leh-sedů" se sníženým sklonem lavice. U provádění leh-sedů je třeba opět 

zdůraznit, že díky zapření nohou může docházet ke kontraproduktivnímu zapojení jiných 

svalových skupin( ohybače kyčle, svaly bederní páteře), než břišních svalů. 

Obr. 35 Zdvih pánve vleže Obr. 36 Zkracovačky Obr. 37 Hyperextenze 

Zdroj: Eibe Zdroj: Eibe Zdroj: Eibe 

Obr. 38 Leh-sed Obr. 39 Leh-sed, hyperextenze 

Zdroj: Lappset Zdroj: Dřevoartikl 
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Piktogram: 

Eibe 

~i 
r 1 

Výrobce 

Lappset 
Dřevoartik 

·-· ~ I I 

Poznámka 
Obr. 35 
Obr. 36, 37 
Možná sleva 15% 

Stanoviště 7 - Vertikální skok 

Cena 
17.897 bez DPH, bez instalace a dopravy 
25.066 bez DPH, bez instalace a dopravy_ 
52.104 bez DPH, vč. Instalace a dopravy 
35.090 vč. DPH instalace a dopravy 

Na tomto stanovišti mají uživatelé možnost změřit si výšku svého výskoku. 

Konstrukce obsahuje cedulky v různých výškách s popisem vzdálenosti od země. Výška 

sloupkuje zhruba 340 cm. Stanoviště je zaměřeno na dynamickou práci dolních končetin, 

švihovou práci paží a celkovou koordinaci. 

Obr 40 Vertikální skok 

Zdroj: Lappset 

Výrobce Poznámka Cena 
Eibe Není v nabídce 
Lappset Možná sleva 15% 25.231 bez DPH, vč. instalace a dopravy 
Dřevoartikl Není v nabídce 
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Stanoviště 8- Ručkování 

Cvičením na tomto stanovišti dochází k zapojení svalů paží, ramen a zad. Na 

obrázcích je znázorněno několik druhů provedení. Každá z konstrukcí má své výhody a 

nevýhody, hlavní rozdíly jsou v kotvení a ve zpusobu úchopu. Jako praktičtější se jeví 

konstrukce firmy Lappset (viz obr. 41), která díky způsobu kotvení poskytuje delší a 

variabilnější dráhu pro ručkování. Ručkování je posledním stanovištěm a z toho důvodu by 

mělo následovat protažení opět na stanovišti 1. 

Obr. 41 Ručkování Obr. 42 Ručkování Obr. 43 Ručkování 

Zdroj: Lappset Zdroj: Eibe Zdroj: Dřevoartikl 

Piktogramy: 

Výrobce Poznámka Cena 
Eibe 47.820 bez DPH, vč. instalace a dopravy 

_l::_~pset Možná sleva 15% 74 988 bez DPH. vč. instalace a dopravy 
Dřevoartikl 111 740 bez DPH, instalace a do_Qravy 
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6.3 Dětská stanoviště 

Stanoviště 1 - Hnízdo 

Multifunkční konstrukce je zajímavá díky" provazovému hnízdu", které je umístěné 

na jejím vrcholku (viz obr. 44). Zahrnuje v sobě prvky pro rozvoj základních obratnostních, 

silových a koordinačních schopností. Výrobce doporučuje použití od 4 let věku dítěte. 

Obr. 44 Hnízdo 

Výrobce Poznámka Cena 
58.682 bez DPH, 

Možná instalace a 
Lappset sleva 15% dopravy 

Zdroj: Lappset 

Stanoviště 2 - Kladina 

Kladina je tvořena masivním kůlem ukotveným k zemi dvěma pružinami (viz obr. 44). 

Slouží k rozvoji rovnovážných schopností a koordinace. Výrobce doporučuje použití pro děti 

od 6ti let. 

Obr. 44 Kladina 

Výrobce Poznámka Cena 
12.776 bez DPH, 

Eibe 
instalace a 
dopravy 

Zdroj: Eibe 
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Stanoviště 3 - Easy carver 

V překladu by název tohoto stanoviště znamenal něco jako "snadný řezač", jde však o 

význam v tom smyslu, že pohyb na této konstrukci připomíná vyjetí zatáčky na lyžích (řezané 

oblouky v carvingu). StanoYiště je ideální pro rozvoj koordinace rukou a nohou a zároveň 

dochází k oslovení hlubokých svalů celého těla, zejména kolem páteře. 

Obr. 45 Easy carver 

Výrobce Poznámka Cena 
86.143 bez DPH, 

Eibe 
instalace a 
dopravy 

Zdroj: Eibe 

Stanoviště 4 - Provazová lávka 

Toto stanoviště je zaměřeno zejména na rozvoj rovnovážných schopností dětí, chůze 

přes provazy zároveň napomáhá správnému tvarování nožní klenby. Důležitou roli zde také 

hraje schopnost koncentrace nutné k úspěšnému přejití konstrukce. Pro děti od 6ti let. 

Obr. 46 Provazová lávka 

Výrobce Poznámka Cena -- ~---~--

20.457 bez DPH, 

Eibe instalace a 
dopravy 

Zdroj: Eibe 
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Stanoviště 5 - Ručkování 

Poslední stanoviště je zaměřeno na rozvoj síly, obratnosti a svalové koordinace 

zejména horní části těla. Tvoří ho konstrukce s pohybliYými madly určená k ručkování, která 

je výrobcem doporučena dětem od 6ti let. 

Obr. 47 Ručkování 

Výrobce Poznámka Cena 
31.979 bez DPH, 

Eibe instalace a 
dopravy 

Zdroj: Eibe 
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6.4 Náklady 

6.4.1 Odhad celkových nákladů 

Jelikož rozsah práce neumožňuje řešit detailně všechny aspekty kalkulace nákladů, je 

pro názornost uveden zjednodušený postup autora. Odhad celkových nákladů vychází z cen 

udaných dodaYatelskými firmami. Ceny stanovišť v sobě zahrnují náklady na materiál 

dopadové plochy, výkopové práce, dopravu a montáž. Dále je nutno počítat s režijními 

náklady, jako např. úklidové práce v případě potřeby, komunikační poplatky (internet, 

telefon) aj .. Při realizaci projektuje odhadem možno uvažovat s 5,5% nárůstem nákladů 

každý rok, v souvislosti s předpokládanou mírou inflace vyjádřené přírůstkem průměrného 

ročního indexu spotřebitelských cen. 

Cena každého stanoviště byla pro usnadnění vypočítána z průměru cen udaných 

jednotlivými dodavateli (viz tabulky s cenami a jmény dodavatelů). 

Přímé náklady: 

Celkový součet cen jednotlivých stanovišť fitstezky ............................... 299.653 Kč bez DPH 

Celkový součet cen jednotlivých dětských stanovišť ............................... 234.443 Kč bez DPH 

Náklady na značení tratí (info tabule, směrovky) ...................................... 50.000 Kč bez DPH 

Celkem ..................................................................................................... 584.096 Kč bez DPH 

Celkem vč. DPH (19%) ............................................................................ 695074,24 Kč 

Nepřímé(režijní) náklady: 

Propagační materiály .................................................................................. 5.000 Kč 

Mzda úklidové čety (2 lidé na DPP) ........................................................... 2000 Kč 

Komunikační poplatky ................................................................................ 2000 Kč 

Celkem ........................................................................................................ 9000 Kč 

Součet přímých a nepřfmých nákladů .................................................. 704 074,24 Kč 
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6.4.2 Rozpočtové možnosti projektu 

Organizace SVSMP hospodaří z rozpočtem na výbavu parků okolo 3 mil. Kč ročně a 

musí jej rozdělit mezi všechny oblasti které spravuje, tudíž se předpokládá, že podobný 

projekt bude realizován v etapách, jak tomu bylo i v případě výstavby již zmíněné fitstezky na 

Homolce. Z tohoto důvodu jsou možnosti pro financování projektu omezené. 

6.4.3 Odhad provozních nákladů na období 2009- 2014 

Při odhadu provozních nákladů bylo použito modelu fitstezky na Homolce, která svým 

vybavením odpovídá stezce v tomto návrhu. Data získaná z ekonomického oddělení SVSMP 

hovoří o průměrných nákladech 15-20 tisíc Kč ročně. Přičemž cena jedné kontroly prováděné 

firmou AZ Servis s.r.o. vychází na 3 tis. Kč. Kontroly jsou prováděny jednou za čtvrtletí a 

zahrnují kompletní prohlídku okruhu. Případné servisní zásahy jako opravy, apod. jsou 

prováděny jinou externí firmou. Firma provádějící kontrolu a opravy těchto zařízení musí mít 

patřičné oprávnění k provádění těchto úkonů. 

Informace o nákladech fitstezky Homolka poskytla Ing. Hrdličková ze SV SMP. 

Odhad pro fitstezku v horském parku 

Projekt odhaduje 5,5% nárůst nákladů každý rok, v souvislosti s předpokládanou 

mírou inflace. 

1. rok 

Čtvrtletní kontroly .......................................... 12000,-

0pravy ............................................................ 6000,-

Inflace ............................................................. 5,5 % 

Celkem ............................................................ l8990,-
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2. rok 

Čtvrtletní kontroly .......................................... 12000,-

0pravy ............... ............................................. 6000,-

Inflace ............................................................. S,S % 

Celkem ........................................................ .... 20034,-

3. rok 

Čtvrtletní kontroly .......................................... l2000,-

0pravy ............................................................. 6000,-

In:flace ............................................................. 5,5 % 

Celkem .............................. .......................... .... 21 135,-

4.rok 

Čtvrtletní kontroly .......................................... l2000,-

0pravy poničených částí. ............................... 6000,-

In:flace ......................................................... .... 5,5 % 

Celkem ................................................... ......... 22297 ,-

S. rok 

Čtvrtletní kontroly .......................................... l2000,-

0pravy poničených částí.. .............................. 6000,-

lnflace ............................................................. 5.5% 

Celkem ................................................... ......... 23523,-

V celkovém součtu odhad provozních nákladů na období let 2009-2014 činí 105 979 Kč 
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7. Diskuze 

Projekt který předpokládá výstavbu fitstezky, najde v dnešní době tzv. sedavé 

populace jistě své opodstatnění. Vyplývá to i z anketních šetření názoru občanů, kdy si lidé 

přejí mít ve svém parku sportovně rekreační prvky. Otázkou již zůstává, jaká bude jejich 

reálná využitelnost. Jistě by stálo za to, uskutečnit studii využívání podobných zařízení v celé 

republice a vypracovat podrobnou zprávu. Pak by se s určitostí ukázalo, jestli se investice do 

tohoto odvětví vyplácejí. Pokud se zaměříme na Plzeň, existuje zde zatím jediná funkční 

fitstezka a to v lesoparku Homolka. Byla vybudována v 80. letech minulého století a 

v nedávné době zrekonstruována a osazena novými prvky. Po četných návštěvách této lokality 

nelze prohlásit, že by tato fitstezka byla hojně využívána, spíše naopak. Otázkou je tedy proč 

se tomu tak děje. Nabízí se několik variant odpovědí- stezka je v nevhodné lokalitě, kam 

chodí málo lidí, navržení neodpovídá požadavků návštěvníků a nebo je to tím, že o stezce ví 

málo lidí. Pokusme se zaměřit na poslední variantu, ve které může tkvět kámen úrazu. Špatná 

informovanost. Je to podobné jako s reklamou, lidé kupují více ty výrobky, které jsou 

proklamovány, ví o nich a jsou na očích. Proto by stálo za úvahu, zda-li by se toto řešení dalo 

aplikovat na oblast, jakou je fitstezka. Mohlo by jistě dojít k mírnému zvýšení nákladové 

stránky z důvodů tisku propagačních materiálů, reklamy v médiích, organizace dne 

otevřených dveří, kde by mohli zájemce provádět po stezce instruktoři a demonstrovat 

správné použití stanovišť, apod. Pokud je však cílem to, aby fitstezka našla maximální 

uplatnění v řadách široké veřejnosti, je potřeba si tyto otázky položit. 
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8. Závěry a doporučení 

Hlavním cílem této práce bylo vytvořit projekt okruhu fitstezky v lokalitě zvané 

Borský park, která patří mezi největší a nejnavštěvovanější městské parky v Plzni. Důvodem 

pro vytyčení tohoto cíle byla současně probíhající revitalizace parkových ploch, prováděná 

příspěvkovou organizací Správa veřejných statků města Plzně, která na základě průzkumů 

veřejného mínění hodlá park vybavit sportovně rekreačními prvky. Mezi stručně shrnuté 

úkoly vyplývající z cíle práce byla zařazena charakteristika spádové oblasti, prostorové a 

funkční navržení okruhu fitstezky a finanční náročnost projektu. 

Charakteristika parku provedená v kapitole 5.2 stručně zmínila jeho historii a 

současnost, více informací o spádové oblasti se však podařilo získat díky analýze dokumentu 

"Vize obnovy borského parku" v kapitole 5.3.3, kde je podrobně popsáno územní členění a 

charakteristika jednotlivých částí parku. 

Hlavní roli při prostorovém navržení okruhu sehrál terénní průzkum, který vyžadoval 

četné návštěvy parku a byl poměrně časově náročný. Byla zde samozřejmě snaha o co 

nejobjektivnější na\TŽení tratě, avšak skutečnou hodnotu této volby potvrdí spíše praxe. 

Funkční navržení představovalo asi nejsložitější část práce, kdy bylo potřeba skloubit 

stanoviště tak, aby odpovídala poměru "cena/výkon" a zároveň splňovala požadavky 

obsažené v kapitole 5.1 . Největší omezení spočívalo ve zúženém výběru dodavatelů z důvodu 

jejich malého zastoupení na tuzemském trhu a dále v "nekompatibilnosti" některých stanovišť 

z hlediska požadavků kompenzačních cvičení uvedených v kap. 5.1. Tento problém by bylo 

možné vyřešit návrhem vlastních konstrukcí, jež by však přesahoval finanční možnosti 

projektu. I přes tyto obtíže si dovoluji tvrdit, že byl úkol funkčního navržení okruhu splněn. 

Zpracování finanční stránky projektu spočívalo především v oslovení dodavatelských 

firem s požadavkem na vytvoření konkrétní cenové nabídky. Tato část se veskrze podařila, u 

někter}·ch dodavatelů i s nabídkou slevy. Pro porovnání byly kontaktovány i zahraniční firmy, 

příklad nabídky lze nalézt v příloze. 

Zajímavé úhly pohledu na projekt posk)1la SWOT analýza, která upozornila na silné a 

slabé stránky, hrozby a příležitosti. Nejslabší stránkou projektu se zdál být omezeny přísun 

finančních prostředků a s ní související hrozba neuskutečnění projektu. Jak vyplynulo ze 

SWOT analýzy, tato stránka by se dala eliminovat nalezením vhodného partnera či investora 

pro projekt, např. ve veřejném sektoru, což by mohlo být jedním z hlavních doporučení pro 
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zadavatele projektu, jímž je SVSMP. Dalším problémem je vandalismus, díky kterému se 

můžou náklady na provoz výrazně zvýšit. Zvýšená ostraha zadní části parku, nejen z důvodu 

bezpečnosti, je tedy na místě a patří také mezi požadavky návštěvníků, které plynou 

z anketního šetření. Mezi další slabé stránky můžeme zařadit nedostatek kvalifikovaných 

pracovníku v oblasti sportu a rekreace \"organizaci SVSMP, kteří by se podíleli na tvorbě 

podobných projektů. 

Projekt má i své silné stránky, hlavní z nich je zejména zájem veřejnosti o instalaci 

sportovně rekreačního vybavení v dané lokalitě, z tohoto důvodu se doporučuje hledat zdroj 

financí v komerčním sektoru. 

Závěrem lze konstatovat, že je tato práce zdrojem důležitých informací, které by 

neměly být při výstavbě zařízení tohoto typu opomenuty a pevně věřím že všichni, kteří se 

budou podobnou problematikou zabývat, v ní naleznou zdroj inspirace. 
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Příloha č. 3 Seznam zkratek 

CPKP - Centrum pro komunitní práci 

DPH - daň z přidané hodnoty 

MHD -městská hromadná doprava 

SP - studie proveditelnosti 

SVSMP- Správa veřejných statků města Plzně 

TF - tepová frekvence 

TF max - maximální tepová frekvence 
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