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Abstrakt  

Bakalářská práce se věnuje projektu výstavby sportovního areálu jízdy na horských 

kolech v terénu pro širokou veřejnost. První část práce se zabývá obecným rozdělením 

pohybových aktivit a jejím zdravotním přínosem. Dále se práce zabývá významem 

horské cyklistiky a novým trendem MTB cyklistiky single trek. V dalším kroku práce 

rozebírá podnikatelský záměr výstavby single trek a přínosem pro danou lokalitu. 

Klíčová slova  

Pohybová aktivita, zdravotní přínos, horská kola, single trek, trail, podnikatelský plán, 

finanční analýza. 

Abstract  

This bachelor's thesis deals project construction of mountain bikes facilities in terrain 

for whole community. The first part of the work deals problem of decision of sports 

activities and health benefits. In next part deals problem of terrain cycle and new terrain 

activity of MTB cycle single track. Next deals problem of bussines plan of building 

single track and it´s positives for this lokality. 

Key words  

Physical activities, healthy benefits, mountain bikes, single track, bussines plan, trail, 

financial analyze. 
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Úvod 

Stále větší vliv moderních technologií, počítačů a celkově vliv přetechnizovaného světa 

na člověka nás vede k hledání nových relaxačních a odpočinkových aktivit. Lidé 

vyhledávají místa, kde se sprostí dennodenních psychických problémů z práce a 

osobního života.  

Pro lidi, kteří jsou sportovně založeni, slouží mimo jiné k odreagování se od vnějších 

vlivů celá škála sportů. Celoročně mají možnost využívat sporty bez vlivu vnějšího 

počasí, např. halové sporty, úpolové sporty, estetické sporty, kryté vodní sporty.
1 

Velice oblíbenými a vyhledávanými jsou ale také letní sezónní sporty. Mezi ně řadíme 

atletiku, extrémní sporty, kolektivní sporty a hry, létání a parašutismus, motosport, 

vodní sporty a v neposlední řadě cyklistiku.
2
 

Pohybové aktivity obecně nemají na lidské tělo vliv pouze psychický. Vlivem tělesné 

zátěže odpovídá řada orgánů na svalovou práci pozitivními změnami, které jsou 

blahodárné k lidskému zdraví a vedle již zmíněné psychické stránky velice důležité. 

V této práci se budu zabývat přínosem sportu do života člověka. Zejména skloubení 

cyklistiky s přírodou a jejím přínosem člověku. Právě stále novější odvětví a druhy 

cyklistiky jsou velice oblíbenými sporty jak u rekreačních, tak závodních cyklistů. 

V práci se budu snažit o výstavbu cyklistické tratě „MTB single track“, která se 

v posledních letech dostává do podvědomí cyklistů a je velice oblíbená u široké vrstvy 

sportovců. 

                                                           
1
 WALTER, D. Sporty a jejich rozdělení. [online]. 2011 [cit. 2011-11-23]. Dostupné z: 

http://www.nicm.cz/cesky-atleticky-svaz 

2
 WALTER, D. Sporty a jejich rozdělení. [online]. 2011 [cit. 2011-11-23]. Dostupné z: 

http://www.nicm.cz/cesky-atleticky-svaz 
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Vymezení problému a cíl bakalářské práce 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil téma výstavby a provozu single trackového 

areálu, umožňující bezpečnou a ekologickou jízdu na MTB (mountain train bicycle) 

v terénu. V naší zemi se teprve rozvíjí, doposud bylo vystavěno jenom pár těchto areálů. 

I proto je s podivem, jaký je u nás zájem o tyto aktivity. 

Cílem práce je vytvořit pracovní postup pro výstavbu a provoz vybraného typu 

sportovního zařízení pro organizovanou i neorganizovanou veřejnost. Dílčím cílem je 

tuto problematiku ekonomicky zajistit, a to jak samotnou výstavbu single track MTB 

tratě, tak i následný provoz tratí. Dalším dílčím cílem je začlenit tratě do samosprávy 

města, udělat tratím propagaci a navrhnout, jakým trendem by se měly tratě vyvíjet 

v následujících letech. 

Podkladem pro práci je studium odborné literatury z oblasti sportu, ekonomie sportu, 

komunálních tělovýchovných aktivit, sportovního marketingu a managementu 

tělovýchovných organizací. Dalšími podklady budou komunální dokumenty, krajské 

vyhlášky a předpisy, dokumenty evropské unie, zabývající se problematikou podmínek 

pohybových aktivit organizované i neorganizované veřejnosti. Tyto studie budou 

kombinovány se znalostmi nabytými v průběhu studia a s vlastními praktickými 

zkušenostmi z oblasti cyklistiky. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1. Subjekty působící v tělesné kultuře 

V úvodu bude vymezen pojem „tělesná kultura“. Jeho definice vychází 

z kinantropologie.  

Tělesná kultura je součástí kultury a je neoddělitelně spjata s vývojem společnosti. Do 

této oblasti lze zahrnout sumu tělesných cvičení, zařízení určená k jejich realizaci, 

organizační a zákonodárná opatření, následnou popularizaci a propagaci těchto aspektů 

tělesné kultury.
3 

Z hlediska vlastnické a finanční struktury členění národního hospodářství můžeme blíže 

specifikovat subjekty, nabízející produkty a služby tělesné kultury.
4 

„Podle kritéria vlastnictví se člení národní hospodářství na soukromý sektor a na sektor 

veřejný, který se dále člení na sektor státní a samosprávný (územní a zájmový).“
5
 

Kdežto pokud se vezme v úvahu kritérium financování, je třeba brát v úvahu 

domácnosti, které se významně podílejí na nákupu produktů tělesné kultury, čímž se 

zapojují do koloběhu finančních prostředků v tělesné kultuře.
6
 

 

1.1.1. Subjekty veřejného sektoru tělesné kultury 

V České republice je sport a tělesná výchova významným způsobem podporována 

z veřejných rozpočtů v rámci veřejného sektoru. Tělesná kultura je obsažena v bloku 

rozvoje člověka, především v odvětví školství, zdravotnictví a kultury.
7
 

                                                           
3
 HODAŇ, B. Tělesná kultura-sociokulturní fenomén: východiska a vztahy. 2000. s. 64 

4
 HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. Základy ekonomie sportu. 2006. s. 15 

5
 HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. Základy ekonomie sportu. 2006. s. 15 

6
 HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. Základy ekonomie sportu. 2006. s. 15 

7
 HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. Základy ekonomie sportu. 2006. s. 16 
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Tyto subjekty zajišťuje zejména státní sektor prostřednictvím neziskově orientovaných 

subjektů. Stát tak podporuje veřejný sektor zejména finančním zajištěním tělocvičných 

aktivit, které jsou celoplošně nabízeny v rámci národního hospodářství. 

Stát podporuje veřejný sektor, zejména prostřednictvím těchto institucí, a to finančně:
8
 

a) Největší podíl má oblast škol, a to všech typů od škol základních, přes školy 

střední až po školy vysoké. Školy prostřednictvím svých tělocvičných aktivit 

poskytují služby širokému spektru lidí. 

b) Obce, města a sdružení obcí vytvářejí další pododdíl veřejného sektoru tělesné 

kultury. 

c) Příspěvkové organizace obcí a měst zajišťují tělovýchovné služby pro občany. 

d) Ziskově orientované obchodní společnosti (s.r.o., a.s.). 

                                                           
8
 HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. Základy ekonomie sportu. 2006. s. 22 
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e) Specializovaná zařízení určená vrcholovému sektoru státní reprezentace. 

Tvůrci veřejné politiky by měli vnímat sport jako možný nástroj k dosažení záměrů 

sociální politiky. S tím souvisí podpora výstavby sportovišť v takových lokalitách, kde 

mohou přispět k podpoře komunitního života.
9
 

 

 

Obrázek 1: Veřejný sektor a jeho zajištění služeb v tělesné kultuře  

Zdroj: HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. Základy ekonomie sportu. 2006. s. 22 

                                                           
9
 FLEMR, L. Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu současné populace. 2009. s. 36 
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1.1.2. Subjekty soukromého sektoru tělesné kultury 

Soukromý sektor tělesné kultury je zabezpečován ve větší míře než sektor veřejný. 

Subjekty soukromého sektoru v tělesné kultuře jsou definovány jako ziskové a 

neziskové.
10 

 

Obrázek 2: Soukromý sektor a jeho zajištění  

Zdroj: HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. Základy ekonomie sportu. 2006. s. 23 

 

Mezi nejčastější druhy soukromého sektoru, které nabízejí produkty tělesné kultury 

patří:
11

 

1. Pohybové aktivity zprostředkované zejména neziskovými organizacemi (např. 

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti). 

2. Pohybové aktivity zprostředkované ziskovými organizacemi (např. sportovní 

organizace spol. s ručením omezeným, akciové společnosti).  

3. Sport zajišťovaný jak ziskově, tak i neziskově, pro oblast výkonnostního až 

vrcholového sportu. V České republice je v neziskových, nestátních 

organizacích největší počet sportovních organizací. 

                                                           
10

 HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. Základy ekonomie sportu. 2006. s. 22 

11
 HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. Základy ekonomie sportu. 2006. s. 23 
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1.2. Pohybové aktivity a jejich zdravotní přínos 

Za pohybovou aktivitu je považován jak soubor všech pracovních, tak i 

mimopracovních činností člověka a to jeho vlastním energetickým výdejem. Ze 

zdravotního hlediska má pohybová aktivita pozitivní dopad jak na tělesný rozvoj 

člověka, tak i na psychickou stránku lidské duše. 

Nedostatek pohybových aktivit mimo jiné vede ke zvyšování vlivu stresu na člověka. 

Prováděním pohybové aktivity je člověk alespoň na určitou dobu oddělen od okolního 

psychického zatížení. Jakákoli forma volnočasové aktivity je přínosem pro jeho duševní 

i tělesné zdraví. 

 Je vymezován pojem „hypokinetická nemoc“. Tato nemoc postihuje značnou část 

obyvatelstva od začátku 21. století. Statisticky s touto nemocí stoupají počty 

předčasných úmrtí, obézních lidí, lidí s vyšším výskytem pracovní neschopnosti. Je 

prokázáno, že optimálním tělesným zatížením lze pozitivně ovlivnit jak kvalitu života, 

tak i prodloužit lidský biologický věk oproti věku kalendářnímu.
12 

HRČKA (1987) uvádí přehled možných zdravotních přínosů:
13

 

- zlepšení zdravotního stavu jedince 

- zkrácení délky nemoci 

- zvýšení práceschopnosti 

- prodloužení délky života 

                                                           
12 

NIKODÝM, J., JOSEFÍK, Z. Vypracování metodiky pro koncepci vybavenosti sídel sportovními zařízeními. 

Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu MŠMT ČR č.LS0112303.2001 

13
 HRČKA, J. Ekonomické faktory rekreačnej telesnej výchovy. 1987. s. 471 - 476 
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1.3. Soutěžní a nesoutěžní formy pohybových aktivit 

Pohybové aktivity obecně můžeme rozdělit podle zaměření, jakým danou aktivitu 

provozujeme. Provádí je sportovci všech věkových kategorií, s různými výkonnostními 

cíli a v mnoha sportovních odvětvích. Svobodná volba sportovce umožňuje nejen 

libovolný výběr pohybové aktivity, ale i formu, jakou bude danou aktivity vykonávat. 

Rozdělujeme tak sport na rekreační a závodní, nebo také na soutěžní a nesoutěžní. 

Individuální volba jedince vybrat si, jakým způsobem sport vykonávat tvoří sport 

zajímavější, možné jsou také přechody mezi těmito formami.
14

 

 

1.3.1. Nesoutěžní (rekreační) forma pohybových aktivit 

„Sport rekreační, široce rozšířený a přístupný, zahrnuje velký počet nerůznějších 

pohybových aktivit, z nichž mnohé neodpovídají kriteriím sportovních činností.“
15

 

Účastní se jich všechny vrstvy občanů ve všech věkových kategorií. Jde o volnočasovou 

činnost jak jedinců individuálních, tak sdružených v různých sportovních organizacích 

klubů, spolků, různých zájmových organizací, atd.
16

 

„Hlavní motivací rekreačního sportu je pohybové vyžití a zábava v příjemném 

přírodním a sociálním prostředí, motivací může být i udržení či zlepšení zdravotního i 

psychického stavu a kondice. Není sporu o tom, že rekreační sport přispívá ke zdravému 

způsobu života.“
17

  

Podstatná část pohybových aktivit občanů bez pravidelného pohybového tréninku 

vychází z nesoutěžní (rekreační) formy pohybové aktivity. Neodehrává se přitom na 

stadionech ani na oficiálních sportovištích, ale v přírodě – parky, lesoparky, pěší zóny.
18

 

                                                           
14

 DOVALIL, J. Olympismus. 2004. s. 14 

15
 DOVALIL, J. Olympismus. 2004. s. 14 

16
 DOVALIL, J. Olympismus. 2004. s. 15 

17
 DOVALIL, J. Olympismus. 2004. s. 15 

18 
FLEMR, L. a kol. Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu současné populace. 2009. 

s. 28 
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„Vzhledem ke společenskému významu se na vytváření podmínek pro rekreační sport 

podílí jak stát, tak zejména orgány samosprávy, občanská sdružení, sponzoři a další 

subjekty na místní úrovni.“
19 

 

1.3.2. Soutěžní (závodní) forma pohybových aktivit 

Soutěžní sport je charakterizován jako zájmová činnost provozovaná ve sportovních 

klubech, přístupná co možno všem ve volném čase. Charakterizuje ji organizace, 

pravidelné soutěže provozovány sportovními kluby a sportovními svazy a v neposlední 

řadě pravidla. Aktivní sportovci zde více než v jiných formách pohybových aktivit dbají 

na vlastní výkon, schopnost dosáhnout co možno nejvyšších osobních výkonů, možnost 

porovnávání svých výkonů s ostatními sportovci v rámci soutěží. Sportovec se zde 

individuálně seberealizuje a snaží se splnit si své výkonnostní cíle, k tomu využívá 

různých tréninkových prostředků. Svůj výkon si kontroluje v soutěžním období formou 

závodů, zápasů a vyhodnocuje zde svou tréninkovou přípravu.
20

 

 

1.3.3. Další formy pohybových aktivit 

Vymezujeme ještě další dvě formy pohybových aktivit, které jsou nezanedbatelnou 

součástí ve sportu. 

První formou je sport tělesně postižených. Je velice důležitý jak pro sportovce samotné, 

jelikož jim pomáhá vykompenzovat těžkou životní situaci vinou zdravotního postižení, 

tak i pro širokou veřejnost, která by měla mít představu, že i takoví lidé jsou pro 

společnost užiteční a dokážou se svým postižením bojovat nejen touhle formou.  

„Sport zdravotně postižených se organizuje a provádí na všech úrovních  -  rekreační, 

výkonnostní i vrcholové. Člení se podle druhu postižení do kategorií a předpokládá 

                                                           
19

 DOVALIL, J. Olympismus. 2004. s. 15 

20
 DOVALIL, J. Olympismus. 2004. s. 15 
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speciální zabezpečení materiálním vybavením, organizací, odborníky a také zvláštní 

úpravou pravidel.“
21 

Druhou formou je sport vrcholový. Vrcholový sport je na pomyslné pyramidě 

výkonnostního sportu na samotném vrcholu. Jedinec, který je vybrán pro tuto formu 

sportovního výkonu, k tomuto vrcholu došel dlouholetým tréninkem na nejvyšší úrovni. 

Je to skloubení určité dávky talentu, tvrdého tréninku, píle, cílevědomosti a fyzického 

předpokladu. Pro společnost je takový jedinec formou reprezentativní osoby, která 

reprezentuje daný stát ať na domácí, nebo mezinárodní úrovni. Pro takového jedince 

jsou vytvářeny speciální podmínky, které potřebuje k tréninku a přípravě na soutěžní 

období. Vrcholoví sportovci bývají také vzory nejen pro mládež, ale i pro širokou 

veřejnost.
22

 

                                                           
21

 DOVALIL, J. Olympismus. 2004. s. 15 

22
 DOVALIL, J. Olympismus. 2004. s. 15 
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1.4. Historie horského kola 

Člověk hledá stále novější aktivity ve svém volném čase a objevuje nové a nové výzvy, 

které by mohl překonat. Historie cyklistiky obecně spadá do začátků 19. století a jsou 

s ní spjaty velké vynálezy téhle doby. Počátky vývoje horských kol se však počítají až 

od sedmdesátých let století dvacátého. 

Za průkopníky horských kol se považují dva Kaliforňané. Gary Fischer a Joe Breeze 

v roce 1973 objevují úplný převratný směr v historii cyklistiky. Na svých letitých 

bicyklech se vydávají k hoře Tamalpais, a stoupáním s občasným tlačením kol a 

zejména zpáteční prudký sjezd neupravenou cestou plnou štěrku, výmolů a kořenů jim 

přináší dosud nepoznané zážitky.
23 

Několik let nato se pořádají první závody horských kol. Proslulou závodní drahou byl 

zhruba tři kilometry dlouhý úsek, který se stal velice oblíbeným místem a obliba 

horských kol se tak velmi rychle zvyšovala. V počátcích vývoje horských kol se tito 

amatérští nadšenci potýkali s celou řadou technických problémů, které jízda ve volném 

terénu ukrývá. Výjimkou nebyly prasklé rámy, zlomená řidítka, zničené brzdy. 

Postupně se snažili si vyrábět rámy kol tak, aby byly co nejpevnější, ale zároveň co 

nejlehčí. Začaly se objevovat první převodníky, poprvé byla přehazovačka umístěna na 

řidítka tak, aby se dala ovládat jedním prstem, díky nemožnosti řazení v terénu za 

držení se jedné ruky řidítek.
24

 

Popularitu horských kol podporoval Charlie Kelly, který vydával články do 

nejznámějších amerických cyklistických časopisů a tak se cyklistika „mimo cesty“ stala 

velice populární nejen v Kalifornii.
25 

 

                                                           
23

 HRUBÍŠEK, I. Horské kolo od A do Z. 2002. s. 13 

24
 HRUBÍŠEK, I. Horské kolo od A do Z. 2002. s. 13 

25
 HRUBÍŠEK, I. Horské kolo od A do Z. 2002. s. 13 
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Později si Kelly vydává vlastní časopis „Fat Tire Bike Magazine“, v překladu kolo 

s tlustými pneumatikami. Postupem doby zmezinárodněla zkratka MTB (mountain 

bike). 

Počátkem devadesátých let se uspořádávají první klání světového poháru a dokonce i 

oficiální mistrovství světa. Začínají se od sebe oddělovat dvě hlavní disciplíny, a to 

cross country – závod na okruzích a downhill – závod ve sjezdu. V roce 1996 se stala 

horská kola olympijským sportem, v Atlantě se jel první olympijský závod cross 

country.
26 

 

1.4.1. Typy MTB kol v dnešní podobě 

Z hlediska použitelnosti kola v dané disciplíně rozlišujeme tyto typy horských kol.
27 

Cross country – tyto kola začínala jako neodpružená, postupně se přidávala odpružená 

přední vidlice, dnes jsou již celoodpružené, tzv. „full“ kola. 

 

Obrázek 3: Cross country horské kolo  

Zdroj: Jamis Dakar XCR Expert Cross Country Bike - Excellent Bike. [online]. 2010. [cit. 2011-11-28]. Dostupné z 

http://www.yousaytoo.com/jamis-dakar-xcr-expert-cross-country-bike-excellent-bike/275627 

Downhill – jsou sjezdové speciály s odpruženými oběma vidlicemi. Kola se vyznačují 

vyšší vahou, velkým zdvihem přední vidlice, ostrá reakce a velká účinnost brzdného 

systému. 

                                                           
26

 HRUBÍŠEK, I. Horské kolo od A do Z. 2002. s. 14 

27
 HRUBÍŠEK, I. Horské kolo od A do Z. 2002. s. 20 
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Obrázek 4: Downhill horské kolo  

Zdroj: Why Doesn´t Anyone Make a 29er Downhill Bike?. [online]. 2009. [cit. 2011-11-28]. Dostupné z 

http://www.bikerumor.com/2009/07/13/why-doesnt-anyone-make-a-29er-downhill-bike 

 

Freeride – mají mnoho společného s downhillovými koly. Liší se však v univerzálnosti 

kola, musí splňovat podmínky pro stoupání i sjezdy. Jsou to kola, která mají vlastnosti 

jak cross country kola, tak downhill kola. 

 

Obrázek 5: Freeride horské kolo  

Zdroj: Why Doesn´t Anyone Make a 29er Downhill Bike?. [online]. 2009. [cit. 2011-11-28]. Dostupné z 

http://www.bikerumor.com/2009/07/13/why-doesnt-anyone-make-a-29er-downhill-bike 

 

Enduro – je odnož freeride kol, název pochází z motokrosového světa. Má blíže ke 

cross country kolům, je však více odpruženo a nabízí tak cyklistovi větší požitek 

z jízdy. 
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Obrázek 6: Enduro horské kolo  

Zdroj: Specialized SX Trail FSR II 2009 Mountain Bike. [online]. 2008. [cit. 2011-11-28]. Dostupné z 

http://www.tootoo.com/s-ps/specialized-sx-trail-fsr-ii-2009-mountain-bike--p-895903.html 
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1.4.2. Single trek a jeho historie  

S vývojem horské cyklistiky ve světě souvisela snaha začlenit kolo do přírodního terénu 

a projíždět terénem tzv. „na dvou tlustých pláštích“. Tento trend se stal velice 

oblíbeným a postupně se stával zájmem široké veřejnosti.  

 

1.4.2.1. Rekreační forma jízdy v terénu 

Mimo závodní formy MTB byl tento trend oblíbený díky své rozmanitosti a sblížení 

s přírodou u rekreační veřejnosti. Tito lidé vyhledávali MTB jako odklon od 

dennodenních starostí a jako nová forma pohybové aktivity v přírodě byl MTB velice 

oblíbeným prostředkem k tréninku a relaxaci.  

Tou dobou vzniká organizace IMBA (International Mountain Bicycling Association), 

pečující o rozvoj cyklostezek a obecně o nezávodní MTB. Vznikla za účelem boje proti 

úřadům, které stále častěji zakazovaly volný pohyb v přírodě na kole a vytlačovaly tak 

bikery zpět na zpevněné cesty. IMBA na sebe nenechá dlouho čekat a slaví první 

vítězství.
28 

Díky propagační akci „No trails, No sales“ (angl – žádné stezky, žádné prodeje) 

upozorňuje výrobce na neochotu úřadů a tím i menší zájem o jejich výrobky. Firmy tím 

tlačí na úřady, aby povolily výjezdy mimo silnice, a bikeři se opět můžou oficiálně 

vrátit tam, kam jsou určeny jejich kola – do terénu.“
29 

 

1.4.2.2. Vznik samotného single trek 

Samotná historie single trek spadá do období vývoje horské cyklistiky ve Spojených 

státech amerických. Metodika výstavby je odvozena od způsobu, jak se v dřívějších 

                                                           
28

 HRUBÍŠEK, I. Horské kolo od A do Z. 2002. s. 14 

29
 Časopis Velo 3/2006. MTB přírodu neohrožuje. [online]. 2006 [cit. 2011-10-07-29]. Dostupné z: 

http://www.ivelo.cz 
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dobách stavěly stezky pro pěší a pro koně. V Evropě prorazili jako první velšští a skotští 

lesníci, kteří je začali stavět pro cyklisty.
30 

Single trek je cesta o šířce do 1,8 m, má přírodní povrch a nesmí nikdy stoupat víc než 

polovinu sklonu spádnice. Úsek trasy by nikdy neměl mít celkový sklon větší než 15 %. 

Koruna stezky je celá zařízlá do svahu a mírně se v příčném směru sklání, aby odváděla 

vodu. Ve směru jízdy stezka často alespoň na krátký čas mění směr a sklon. To 

zabraňuje tomu, aby voda stékající po jejím povrchu nabrala rychlost způsobující erozi. 

Vinoucí se charakter cesty ale taky reguluje rychlost, kterou se po ní cyklisti můžou 

pohybovat.
31 

Z hlediska pohybové aktivity je single trek úplně jiným odvětvím horské cyklistiky. 

Cyklista si jízdu užívá v závislosti na kvalitě terénu, převýšení, sklonu, různým 

mostům, skokům, přejezdům lávek a potoků. V českých podmínkách se single tracky 

podobají starým mysliveckým chodníkům. Jezdí se po nich tak, že někdy cyklista ani 

nemá pocit, že stoupá, jelikož se single track příjemně vine svahem a je pro cyklistu 

velice požitkový. 

Single track má 5 základních výhod:
32

 

1. Více přírody: Stále více se rozmáhající se asfaltové cyklostezky jsou sice 

bezpečnější než jízda po cestách, postrádají ale přírodu, zvuk okolního zurčení 

potůčku. Single trek se nenásilně vine přírodou, nenarušuje ji. Přivádí cyklistu 

přímo do přírody, ne jen kolem ní projíždí. 

2. Více zábavy: Jízda terénem přináší neobyčejné zážitky. Vinutí single treku 

těsně vedle stromů, přes potoky a lávky přináší cyklistovi neobyčejné vzrušení 

a pocit z jízdy. Upravený terén bez kořenů a výmolů je pro cyklistu velice 

vyhledávaným artiklem. 

                                                           
30 

KVASNIČKA, T., SLAVÍK, P. Co je to singltrek?. [online]. 2007 [cit. 2012-02-07]. Dostupné z: 
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3. Více jízdy: Single trek je na rozdíl od lesních cest, které slouží v první řadě ke 

svážení dřeva nebo pohybu lesní techniky, vystavěn pouze a jedině za účelem 

pohybu cyklisty. Náročnost a bezpečnost je v závislosti na jízdních 

vlastnostech cyklisty stanovena tak, aby si každý cyklista našel úroveň 

obtížnosti právě pro svůj styl jízdy a byl tak s jízdou maximálně spokojený. 

4. Více otevíracích hodin: Počasí je neopomenutelný článek ve světě sportu a 

v cyklistice platí dvojnásob. V obdobích, kdy k nám počasí není vlídné, po 

dlouhou dobu již prší, je pro cross country cyklistu nemožné nebo alespoň 

velice obtížné se do lesa dostat. Lesní cesty zkrátka nejsou stavěny pro 

cyklisty, nýbrž pro lesní techniku, které bláto nevadí. Single trek je díky 

svému systému odvodnění a spádu vhodný pro vstup na něj již druhý den po 

dešti. Je pro cyklistu tedy více možností, kdy jej může využít. 

5. Více jistoty: Na rozdíl od obyčejných cest vytvořených svévolně cyklisty, má 

single trek jistotu, že bude v provozu po dlouhá léta. Slouží totiž pouze pro 

cyklisty a nebrání lesníkům ve svážení dřeva. 
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1.5. Podnikatelský záměr - výstavba sportovního areálu 

Struktura podnikatelského záměru. Analytická část:
33

 

 vymezení území 

 přehled koncepčních dokumentů v oblasti rozvoje sportu v Evropské unii, České 

republice a na daném území 

 analýza hodnotové orientace obyvatel kraje, města, obcí 

 analýza stavu a úrovně dané formy sportu 

 souhrnná analýza možností sportu pohybové rekreace na daném území 

 souhrnná SWOT analýza pro realizaci pohybových aktivit 

 akční plán – vymezení rozvoje oblastí tělovýchovy a sportu 

 grantová politika v příslušné oblasti 

Je třeba si stanovit kritéria, která bude sportovní areál splňovat tak, aby byla atraktivní 

pro případné investory. Dále by měl mít areál všechny potřebné náležitosti pro to, aby 

byl v hojné míře využíván sportovci samotnými a aby splňoval legislativní náležitosti, 

zejména z pohledu životního prostředí. 

Prvotní kritéria, která se musí zvážit, jsou počet obyvatel v přilehlé dojezdové 

vzdálenosti a hustota osídlení dané oblasti tak, aby byl areál vzhledem k dostupnosti 

atraktivní. Dále je to poptávka po tomto typu sportovního areálu ze strany široké 

veřejnosti. Důležitý je charakter lokality, kde se má areál vystavět – v našem případě 

atraktivností přírodních podmínek dané oblasti. Důležitá je dojezdová vzdálenost areálu 

– pro naše potřeby relativní cyklistickou dojezdností ne delší než 10km, autem ne delší 

než 50km. V potaz by se měly vzít také spádové poměry – vzdáleností od konkurence 

stejného typu sportovního areálu  

                                                           
33 
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Dalšími faktory, které ovlivňují zejména náročnost provozu areálu, jsou: 

 klimatické podmínky dané oblasti 

 celoroční, nebo sezónní provoz 

 náročnost provozu sportovního areálu 

 vlastnictví pozemku sportovního areálu 

 možnost komerčního využití 

 typ zařízení a variabilita využití (univerzálnost, nebo jednoúčelovost sportovního 

areálu) 

 další ekonomické faktory provozu (mzdy zaměstnancům, údržba, provoz,…) 

 

1.5.1. Struktura podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán může být velice individuální. Struktura podnikatelského plánu by se 

měla držet základních bodů:
34

 

 Titulní strana  

 Exekutivní souhrn  

  Analýza trhu  

 Popis podniku 

 Výrobní plán 

 Marketingový plán 

 Organizační plán 

 Hodnocení rizik 

                                                           
34

 KORÁB, V. Podnikatelský plán. 2007. s. 36-48 



29 
 

 Finanční plán  

 Přílohy 

 

1.5.2. Analýza trhu 

Aby byl podnikatelský plán věrohodný a řádně připravený, musí být podložen řadou 

analýz. Je třeba odlišit analýzu vnitřních a vnějších podmínek a přitom využít 

doporučovaných analytických nástrojů. 

a) Vnější analýza podnikatelského plánu: 

SWOT – je nejčastěji používaným nástrojem analýzy 

Identifikuje a posuzuje významnost faktorů z pohledu silných (S) a slabých (W) stránek 

zkoumaného objektu a dále z pohledu příležitostí (O) a hrozeb (T), kterým bude plán 

vystaven.
35 

 

Obrázek 7: SWOT analýza (Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS. Swot analýza. [online]. 2009. [cit. 2011-01-28]. 

Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/SWOT_cs.svg) 

SLEPT – další z analýz, zkoumajících externí faktory, zejména:
36

 

                                                           
35

 KORÁB, V. Podnikatelský plán. 2007. s. 36-48 
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S – Sociální oblast (trh práce, demografické ukazatele, korupce,..) 

L – Legislativní oblast (zákony, jejich použitelnost) 

E – Ekonomická oblast (makroekonomické hospodářské ukazatele, přímé a nepřímé 

daně, tržní trendy,..) 

P – Politická oblast (politické trendy a postoje) 

T – Technologická oblast (technologické trendy) 
29 

 

Porterův model konkurenčních sil – model, zkoumající konkurenci, ať již 

potencionálních, nebo reálně existujících. V zásadě jde o:
37

 

 Vnitřní konkurenci 

 Novou konkurenci 

 Zpětnou integraci 

 Depřednou integraci 

 Riziko konkurence substitutů 

 

b) Vnitřní analýza podnikatelského plánu: 

7S – Model, zkoumající firmy prostřednictvím sedmi základních vnitřních oblastí každé 

společnosti. Jde o strategii, systémy, strukturu, spolupracovníky, styl, schopnosti, 

sdílené hodnoty.
38 

                                                                                                                                                                          
36

 KORÁB, V. Podnikatelský plán. 2007. s. 48-51 

37
 KORÁB, V. Podnikatelský plán. 2007. s. 48-51 

38
 KORÁB, V. Podnikatelský plán. 2007. s. 48-51 
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Obrázek 8: 7S analýza 

Zdroj: McKinsey 7S Framework – 7S model. [online]. 2009-2010. [cit. 2011-01-28]. Dostupné z: 

http://b4tea.com/information/mckinsey-7s-framework-7s-model/ 

 

4P marketingový mix – je obecně velmi užitečnou pomůckou v oblasti analýz. 4P 

vymezuje oblasti typu product (produkt), price (cena), promotion (podpora našeho 

obchodu a prodeje), place (umístění výrobků).  

 

1.5.2.1.  Finanční plán 

Pro každý podnikatelský plán je třeba získat potřebné zdroje financování. Tyto zdroje 

mají obecně dvě podoby: 

 interní zdroje financování – jedná se o zdroje, které si firma vyhranila za již 

dřívějšího působení. Specifické pro již zaběhlé firmy. 

 externí zdroje financování – pro realizaci projektu nově vznikající firmou. Mezi 

takové zdroje patří vklady společníků, dlouhodobé úvěry, krátkodobé dluhy, 

sponzorské dary, aj.
39

 

 „Finanční plán poskytuje podnikateli představu o tom, kdy a kolik prostředků 

společnost dostává, kam tyto prostředky jdou, kolik hotovosti zbývá i o plánované 

                                                           
39

 KAŇOVSKÁ, L. Základy marketingu. 2009. s. 38-39 
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finanční pozici firmy. Poskytuje krátkodobý podklad pro kontrolu rozpočtu a pomáhá 

zabraňovat vzniku nejběžnějšího problému nových podnikatelů – nedostatku 

hotovosti.“
40 

Finanční plán by měl dále obsahovat základní účetní výkazy pro různá období. Může to 

být:
41

 

 výkaz cash – flow, odhady / plány peněžních toků 

 výkaz zisku a ztrát, také výsledovka 

 výkaz rozvahy 

 analýza bodu zvratu 

 

Struktura koncepce pro rozvoj sportu a tělovýchovy:
42

 

 legislativní a organizační podmínky 

 analýza potřeb a poptávky všech skupin obyvatelstva 

 analýza současné nabídky sportu a volnočasových aktivit na daném území 

 vyhodnocení nabídky a poptávky 

 kapacitní rozpočty 

 SWOT analýza 

 akční a koncepční plán rozvoje 

 rozvoj vlastní majetkové základny sportu a tělovýchovy 

                                                           
40

 HISRICH, R. D., PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. 1996. s. 140. 

41
 KORÁB, V. Podnikatelský plán. 2007. s. 48-51 

42 
FLEMR, L. a kol. Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu současné populace. 2009. 

s. 156 
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 navržení finančních a realizačních limitů, grantová politika, programové 

financování 
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2. 
 
ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÁ SITUACE 

2.1. Vymezení území 

Projekt výstavby sportovního areálu pro jízdu v terénu na MTB typu single trek je 

z územního hlediska situován do oblasti okolo města Hradec nad Moravicí.  

„Hradec nad Moravicí se rozkládá v údolí řeky Moravice na předělu mezi Opavskou 

nížinou a Nízkým Jeseníkem. Je usazen v kopcovitém terénu na předhůří Nízkého 

Jeseníku cca 30 km západně od Ostravy a 8 km jižně od Opavy, v nadmořské výšce 

264 m n. m. Protéká jím řeka Moravice, jejíž údolí je v úseku od Kružberku po Hradec 

nad Moravicí jedno z nejkrásnějších říčních údolí v České republice. Přírodní park 

Moravice patří k nejlépe zachovalému a nejhodnotnějšímu území celého Opavska.“
43

 

Z hlediska detailnějšího popisu území, kde se single trek bude nacházet, jsou vybrána 

následující území. 
44

 

Hlavními a největšími pozemky jsou parcely číslo 1748/1 o výměře 27,7 ha, číslo 

1841/1 o výměře 230,1 ha, číslo 1845 o výměře 36,2 ha, číslo 694 o výměře 18 ha, které 

jsou v katastrálním území města Hradce nad Moravicí. Jedná se o pozemky České 

republiky, se kterými má právo hospodařit firma Lesy ČR.  

Dalšími dílčími pozemky, přilehlými těmto hlavním, jsou parcely číslo 1842/2 o výměře 

1743m
2
 a parcela číslo 1842/1 o výměře 22159m

2
. Z hlediska vlastnické stránky to jsou 

pozemky České republiky, které spadají do katastrálního území Hradce nad Moravicí a 

právo hospodařit s nimi má firma Lesy ČR. 

Jediným pozemkem, spadajícím do katastrálního území Lesních Albrechtic je parcela 

číslo 686/1 o výměře 7433m
2
 a právo hospodařit s ním má firma Opavská lesní a.s.. 

                                                           
43

 Hradec nad Moravicí – Perla Slezska [online]. 2012 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: 

http://www.muhradec.cz/infocentrum/o-meste/mesto-hradec-n-mor/ 

44
 Katastrální mapa ČR [online]. 2012 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: 

http://www.ikatastr.cz/#zoom=14&lat=49.84144&lon=17.86902&layers=00B0FFTFTFFT&ilon=17.86926

2 
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Celkově je tedy na výstavbu single treku vyhrazeno území o celkové rozloze zhruba 

315,1 ha. 

 

2.2. Analýza současného stavu cyklistiky na daném území 

V současné době je cyklistika na severní Moravě a zejména v regionu Opavsko velice 

populární. Za poslední roky se zvýšil počet cyklistů, kteří aktivně sportují a zúčastňují 

se různých závodů na horských kolech.  

Vliv na to má fakt, že se jízda na horských kolech velice zpopularizovala. Jsou toho 

důkazem závody na horských kolech, kterých za poslední roky rapidně přibývá. I 

intenzita vyprodávání startovních čísel při závodech na území Opavska je ukazatelem, 

jak jsou na Opavsku horská kola populární. 

Nové technologie ve vývoji horských kol, spojení tohoto sportu bezprostředně 

s přírodou, televizní populárnost a v neposlední řadě úspěchy českých reprezentantů na 

poli světových pohárů a mistrovství světa jsou hlavními důvody, díky kterým můžeme 

mluvit o „mount – bikovém boomu“. 

 

2.2.1. Vlastní průzkum 

V rámci výzkumu jsem zjišťoval současný stav cyklistiky v regionu Opavsko. 

Z výsledků jsem zjistil, že v současné době je zde osmnáct cyklistických oddílů, které 

jsou buďto závodním, anebo rekreačním týmem, avšak hlavním zaměřením jsou čistě 

cyklistický tým, popřípadě v zimě dávají přednost lyžím. 

Dotazníkem jsem šetřil i stav neregistrované veřejnosti v klubech, jejich počet a vztah 

k horským kolům. 

Průzkum jsem prováděl na několika stovkách lidí, kteří bydlí v okrese Opava, věkově 

do cca 50ti let, sportovní založení jsem předem neznal. 
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Z průzkumu jsem zjistil, že 93% respondentů, se považovalo alespoň za rekreační 

cyklisty. 29% respondentů, se považovalo za cyklisty závodní. Pouze 7% lidí se 

nepovažovalo za aktivního cyklistu. 

 

Graf 1: Rozdělení různě orientovaných respondentů (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Dále jsem zjišťoval, kolik si respondenti tipují, že by mohlo na Opavsku aktivně jezdit 

cyklistů na horských kolech. Z výsledného průměru mi vyšlo, že by to mohlo být 

zhruba 6000 cyklistů. Toto číslo se odráží od zájmu o cyklistické závody a myslím si, 

že tento počet cyklistů může být reálný. 

Při sčítání lidu v roce 2011 žilo na celém území okresu Opava 177 294 lidí. 

V samotném městě Opava to bylo 58 709 lidí.
45

 To znamená, že z města Opavy a jeho 

nejbližších městských částí se považuje za cyklistu zhruba každý desátý člověk. 

 

 

2.3. Analýza současného stavu možností pro pohybové aktivity 

Možnosti pro pohybové aktivity bych rozdělil na sporty na sportovištích (ve sportovním 

areálu) a sporty v přírodě. 

                                                           
45

 Výsledky sčítání lidí. [online]. 2009 - 2011 [cit. 2012-5-8]. Dostupné z: http://vdb.czso.cz 
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Současný stav sportovišť v Hradci nad Moravicí nabízí v letních měsících kurty pro 

tenis, volejbal a plážový volejbal. Je zde rovněž fotbalové hřiště, tři hřiště na streetball. 

V areálu TJ je koupaliště, víceúčelová hala. Velice využívané jsou asfaltové 

cyklostezky, a to na kolo, kolečkové brusle nebo procházky.
46

 

Mezi sportovní aktivity, ke kterým nejsou třeba sportovní plochy a areály ve městě patří 

velice populární cykloturistika a turistika. Využívá nádherné prostředí okolí Hradce nad 

Moravicí. V okolí je taktéž několik naučných stezek.
47

 

V dojezdové vzdálenosti zhruba osmi kilometrů je možnost využít sportovní areály, 

atletické stadiony, bazén, koupaliště, dětské hřiště, skate park a cyklostezky v městě 

Opavě. 

 

2.3.1. Vlastní průzkum 

V průzkumu, který jsem vytvořil pro svou bakalářskou práci, jsem také zjišťoval, jaká 

sportoviště respondenti nejvíce využívají a kde sportují. 

Z výsledku jsem zjistil, že nejvíce jsou využívány asfaltové cyklostezky, čímž se mi 

potvrzuje fakt, že cyklistika, popř. kolečkové brusle jsou hitem a proto by se mělo 

takových cyklostezek stavět co nejvíce. 

Dále jsou v průzkumu zastoupeny venkovní sportovní areály v letních měsících. 

Nejvíce využívanými jsou fotbalová hřiště, dále beach volejbalové hřiště a stále více se 

vystavující víceúčelová hřiště s umělým povrchem. Dobře využívané jsou také tenisové 

kurty.  

Nejméně procentně zastoupené jsou atletické stadiony, plavecký bazén, paintball nebo 

minigolf. 

 

                                                           
46

 Infocentrum – sport [online]. 2012 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: 

http://www.muhradec.cz/infocentrum/sport/ 

47
 Infocentrum – turistika [online]. 2012 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: 

http://www.muhradec.cz/infocentrum/turistika/ 
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Graf 2: Využívání sportovních areálů na Opavsku (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.4. Souhrnné analýzy pro realizaci singl treku: 

V této oblasti se budu věnovat analýzám, které by mě měli navést ke správným krokům 

při realizaci projektu a vyvarovat se tak zbytečným chybám. 

 

2.4.1. Vnější analýzy 

 

2.4.1.1. SWOT analýza 

V rámci analýz využiji SWOT analýzu, která mi určí, jakých chyb se v projektu 

vyvarovat a kde a o co se mohu v projektu opřít. Také mi ukáže, čeho se v budoucnu 

mohu obávat a jaké příležitosti se mi mohou naskytnout. 

SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Populárnost singl treku Náročnost výstavby 

Dobrá lokalita Finanční zajištění projektu 
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Velký zájem o singl trek na Opavsku 
Finanční podpora ze strany města a 

kraje 

Sportovní aktivita v přírodě  

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Možnosti komerčního využití Složitá administrativa 

Nové pracovní pozice Poničení areálu 

Zatraktivnění formou uspořádání 

závodů 

Ukončení financování ze strany 

sponzorů 

Zájem firem o zdraví zaměstnanců  

Tabulka 1: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

2.4.1.2. Porterův model konkurenčních sil 

Rivalita mezi existujícími single treky 

Na základě šetření a zkoumání, jaké jsou v České republice možnosti pro jízdu na single 

trek, jsem zjistil, že jsou u nás pouze dva areály takového typu.  

První, Single trek pod Smrkem, byl vystavěn v roce 2009 a se svými dvaceti kilometry 

tratí byl prvním oficiálním singl trekem na území České republiky. Dnes je délka tratí 

bezmála 60km a vznikají další, různá test centra apod.  

Druhým singl trekem, který se nachází na území České republiky, jsou Rychlebské 

stezky. Tyto traily začaly vznikat v roce 2009 v nejméně osídleném kraji ČR – 

Rychlebských horách. Dnes mají traily délku 31km v několika úrovních obtížnosti. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Jelikož nově vznikající single trek by byl velice srovnávám s již několik let 

vystavěnými single treky, musí být kladen důraz na kvalitu tratí, zázemí, jaké bude mít, 
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parkovacími místy, půjčovnou kol apod. Vyjednávací síla odběratelů, tj. cyklistů je 

tudíž velice vysoká. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Velice záleží na tom, kdo, a jak single trek vystaví. Musí být kladen důraz na kvalitu, 

trailovou atraktivitu, bezpečnost. Musí být stavěn za spolupráce s odborníky, kteří mají 

v tomto oboru zkušenosti.  

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vzhledem k náročnosti tohoto projektu je hrozba vstupu nového konkurenta v naší 

spádové oblasti velice nízká. Legislativní, stavební a finanční stránky tohoto projektu 

jsou natolik obtížnými faktory, aby se při vystavění kvalitního single treku na Opavsku, 

našel konkurent, který by chtěl vystavět sportovní areál podobného typu. 

Hrozba substitutů 

Vzhledem ke vzdálenosti dalších dvou podobných areálů od tohoto neočekávám hrozbu 

toho, že cyklisti budou dávat přednost jiným single trekům oproti mému. Musí být ale 

kladen důraz na kvalitu a atraktivitu tratí. 

 

 

2.4.2. Vnitřní analýza 

4P marketingový mix 

Marketingový mix mi ukáže čtyři základní složky, na které musí být kladen při tvorbě 

projektu důraz. 
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PRODUCT 

cyklistický zážitek 

sportovní vyžití 

zdravotní přínos 

 

 

 

PRICE 

vstupní cena vysoká 

cena pro jezdce žádná 

problém s financováním 

 

       CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI 

PROMOTION 

reklama 

internetové stránky 

zpopularizování na závodech 

 PLACE 

cyklisticky atraktivní Hradec nad 

Moravicí 

příroda, zdravé prostředí 

Tabulka 2: 4P Marketingový mix (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

2.5. Finanční plán 

Ve spolupráci s panem Pavlem Horníkem, starostou obce Černá voda a iniciátorem 

výstavby Rychlebských stezek jsem se dověděl informace, které použiji při finančním 

plánu výstavby single treku. 

K výstavbě single treku vedou dvě možnosti, jak zajistit výstavbu celého projektu. 

A. Výstavba firmou 

Touto cestou se vydal single trek pod Smrkem, jehož základní kapitál na výstavbu byl 

mnohonásobně vyšší, než kapitál Rychlebských stezek. Takováto forma tratí klade 

důraz zejména na podnikatelský zisk. Tratě jsou stavěny velice draze, není zaručená až 

taková kvalita tratí. 
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B. Výstavba svépomocí 

Tímhle způsobem výstavby se řídily Rychlebské stezky. Tratě byly stavěny po delší 

dobu za spolupráce stovek dobrovolníků, pracovníků na různé typy úvazků a 

nezaměstnané z Úřadu práce. Kvalita tratí je naopak díky zapálení dobrovolníků a 

vztahu k cyklistice několikanásobně vyšší, než při výstavbě firmou. Při realizaci single 

treku tímto způsobem není třeba až tak vysoký základní kapitál, naopak čas a síla při 

stavbě tratí několika stovek dobrovolníků je nezpeněžitelným faktorem. 

 

2.5.1. Hrubý odhad finančních prostředků při stavbě single treků různými 

způsoby.  

Ceny jsou uváděny vždy na jeden kilometr a liší se v závislosti na obtížnosti terénu, 

stavbě nové trasy nebo obnovou starých loveckých chodníků apod. V potaz se musí brát 

také stavba dřevěných mostů, značení tras, výstavba map. V ceně single treku se 

nezapočítává výstavba různých altánů, místa k odpočinku na rozcestí při křížení tratí. 

Tyto náklady se potom zvlášť promítnou do ceny výstavby areálu. Takovéto finální 

úpravy areálu jsou v řádech desítek tisíc. Záleží při tom, jestli budeme areál stavět 

takzvaně „na zelené louce“, nebo využijeme již vystavěné parkoviště a zázemí pro 

startovní pozici single treku. 

 

Výdaje Výstavba firmou Výstavba svépomocí 

Materiál (štěrk, písek)  10 000 – 20 000,- 

Výplaty 100 000,- 

Stroje 10 000,- 

Dřevo 20 000,- 

TOTAL 250 000 – 400 000,- 140 000 – 150 000,- 

Tabulka 3: Ceník výstavby single treku (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3. VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Tato část práce se zaměřuje na vlastní návrh podnikatelského záměru k výstavbě areálu 

pro horská kola formou single trek. Navazuje tím na poznatky z teoretické části práce. 

Dále se opírá o analýzy a konzultace s odborníky, které šetřily situaci v praktické části 

práce. 

 

3.1. Základní informace 

Název projektu: Výstavba single treku na Opavsku 

 

Vlastní název single treku: Single trek Hradec 

 

Logo single treku: 

 

Místo výstavby: město Hradec nad Moravicí, lesy nad zámkem v Hradci nad Moravicí 

 

Zřizovatel: město Hradec nad Moravicí 

 

Sídlo: Opavská 265, Hradec nad Moravicí, 74741 

 

3.2. Popis projektu 

Projekt Výstavba single treku na Opavsku je ojedinělým projektem tohoto typu v celém 

Moravskoslezském kraji. Žádný podobný areál v tomto kraji zatím vystavěn nebyl, 

proto se bude opírat o poznatky, nabyté ze spolupráce se single trekem Rychlebské 
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stezky. Spolupráce s tímto single trekem byla především se zakladatelem tohoto areálu, 

panem Pavlem Horníkem. Dohledání jakýchkoli informací týkajících se buďto právních 

náležitostí, finančního zajištění, nebo cenové kalkulace, by bylo díky ojedinělosti 

projektu neřešitelným problémem. Veškeré tyto informace se v projektu zakládají na 

zkušenostech s výstavbou single treku a roky provozu ověřenými skutečnostmi. 

 

3.2.1. Přesný popis zacílení projektu 

Výchozím místem k celému single treku Hradec bude Hotel Belaria***. Tento hotel se 

nachází na západní straně oblasti, kde budou vystavěny vlastní traily projektu. 

Výhodou zvolení tohoto hotelu a jemu přilehlých ploch, jakožto výchozího místa je to, 

že disponuje velkými plochami, vhodnými k parkování aut. Dále je to určité zázemí, 

které cyklistům může poskytnout. Zejména jde o ubytování cyklistům, kteří přijedou 

z větší dálky, nebo chtějí strávit jízdou na horském kole více dnů. Dále hotel nabízí 

širokou nabídku jídel, denní MENU, které je nepostradatelným artiklem, na který se 

v projektu musí myslet. 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Kde se Hradec nad Moravicí nachází 

Zdroj: Naďa a René Moyzesovi. Pozvánka na Hradec nad 

Moravicí [online]. 2012. [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://www.domek.cz 
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Obrázek 10: Obrázek znázorňující umístění single treku Hradec 

Zdroj: Pavel Cihlář. Zajímavosti [online]. 2012. [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://www.belaria.cz 

 

Legenda k obrázku: 

1. Hotel Belaria*** - výchozí pozice k single treku Hradec 

2. Prostor, kde se bude single trek nacházet 

3. Zámek Hradec nad Moravicí 

 

3.2.2.  Návrhy výstavby tratí 

Vlastní výstavba tratí se bude odvíjet v několika fázích. Ty budou záviset na rychlosti 

administrativy vzhledem k pozemkům, přítoku peněz, rychlosti výstavby jednotlivých 

fází a v neposlední řadě na klimatických a lidských faktorech. 

V původním scénáři se počítá s tímhle schématem výstavby single treku Hradec. 

 

 

http://www.belaria.cz/
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 ROK DRUH VÝSTAVBY POČET KM UKONČENÍ 

 

Fáze 

I. 

2012 Administrativní 

příprava projektu 

Zajištění financí 

0 31.12.2012 

Fáze 

II. 

2013 První etapa výstavby 

trailů 

Zřízení Info centra 

5,9 

 

31.8.2013 

Od 1.9.2013 

Fáze 

III. 

2014 Druhá etapa výstavby 

trailů 

Spuštění webových 

stránek 

5,4 

 

 

30.9.2014 

 

Od 1.5.2014 

Tabulka 4: Plán výstavby single treku Hradec (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.3. Marketingový plán 

Důležitým aspektem, jak tenhle projekt prodat je to, jak se bude navenek prezentovat. 

Zmínil bych zde tři základní věci, od kterých by se měl marketingový plán odvíjet. 

 

3.3.1. Propagace projektu 

Nejdůležitější věcí na celém projektu je to, jak bude prezentován široké veřejnosti a jak 

se o single treku lidé mohou dovědět. 

Jako hlavní marketingový prostředek zvolím vytvoření webových stránek, které 

budou přístupné všem zájemcům o single trek Hradec. Mohou se tam dovědět 

informace z trailů, aktuální stav trailů, počasí v Hradci, služby pro cyklisty. Přečíst by si 

tam také mohli o tom, jak byl single trek vystavěn. Důležité pro případné investory 

bude to, že budou mít na webových stránkách svou reklamu. 



47 
 

Nevýhodou stránek bude jejich cena, s kterou se však v marketingovém plánu musí 

počítat, případně najít sponzora, který by single trek podpořil vytvořením a následnou 

správou webových stránek. Název webových stránek bude www.singletrekhradec.cz. 

V projektu se počítá s vytvořením jakéhosi infocentra, které bude sloužit k informacím 

o single treku, možnosti zapůjčení si kol, koupi cyklistických doplňků a v neposlední 

řadě koupi reklamních předmětů. 

Dalším prostředkem, sloužícím k propagaci single treku budou informační tabule, 

které se budou nacházet v areálu Hotelu Belaria***, při nástupu k single treku Hradec. 

V případě nalezení dobrého investora pro tento projekt bych rád vyhradil finanční 

prostředky na zhruba dva billboardy, které by informovaly o single treku velké 

množství lidí, kteří každodenně projíždějí přes město Hradec nad Moravicí. Tento 

marketingový prostředek lze však vzhledem k nejistotě finančního krytí z plánu 

vyškrtnout. 

Jako velkou možnost, jak se o single treku může dozvědět široká, a zároveň pro toto 

sportovní odvětví zaujatá veřejnost, je šíření formou reklamy na různých cyklistických 

závodech. 

Posledním marketingovým prostředkem jsou lidé, kteří budou informace šířit zdarma a 

budou interpretovat vlastní zážitky z tratí. 

 

3.3.2. Volba loga a vlastní grafiky projektu 

Důležitým artiklem je fakt, jak zvolit prezentaci single treku navenek. Je třeba zvolit 

takový styl prezentace single treku, aby kolidoval s okolní krajinou a hlavním 

symbolem Hradce – zámkem Měl by být jednoduchý a účelný, pro lidi snadno 

zapamatovatelný. Kolidovat by měl s webovými stránkami, billboardy a informačními 

tabulemi. 

Důležité je logo single treku, které se bude objevovat všude, ať už na tabulích, 

stránkách, nebo na značení samotných trailů. V příloze navrhuji přibližnou podobu loga 

a samotné grafiky single treku Hradec. 

http://www.singletrekhradec.cz/
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3.3.3. Cena za služby 

V počátcích provozu single treku se nepočítá, že by se za jízdu na trailech mělo platit. 

Avšak zkušenosti pana Horníka z Rychlebských stezek poukazují na to, že správa, 

údržba a provoz tratí se jen stěží pokrývají z peněz vydělaných například za reklamní 

předměty, dary apod. 

V případě nerentabilnosti projektu by se v horší variantě počítalo se zpoplatněním jízdy 

v areálu. Problémem však zůstane to, jak, kde a kolik za jízdu vybírat. 

 

3.4. Finanční plán 

Finanční plán projektu je nejvýznamnější a nejdůležitější při rozhodování, zdali je 

projekt realizovatelný. Odvíjí se od něj podmínky, za jakých by byl single trek finančně 

zajištěný. 

 

3.4.1. Fáze I. 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, samotná výstavba single treku Hradec 

bude rozdělena do tří fází.  

Ve fázi I., která spadá do období roku 2012, s termínem ukončení k 31.12.2012, se 

počítá s administrativní prací, tj. přípravou projektu, zajištění finančního krytí projektu 

a vyjednání smluv k realizaci projektu. 

 

3.4.1.1. Vyřešení pozemkové situace 

Po konzultacích se zakladatelem single treku panem Horníkem, jsem zjistil, že 

z hlediska využívání cizích pozemků u single treků je to tak, že samotný areál 

nenarušuje lesy natolik, aby nebylo umožněno samotný areál vystavět. Také 



49 
 

z ekonomického hlediska je zaprvé nemožné, a zadruhé neúčelné odkupovat tak velké 

množství pozemků. 

Ze zkušeností zakladatele Rychlebských stezek jsem zjistil, že v praxi to u prvních dvou 

single treků bylo tak, že firma Lesy ČR a.s. nepeněžní formou sponzoringu umožnila 

tvůrcům areálů vystavět single trekové areály na jejich pozemcích. 

Smlouvou O užívání lesa v mém projektu ošetřím náležitosti pronájmu 315ha pozemků, 

kterou sepíši s firmou Lesy ČR a.s. Stejnou smlouvu sepíši s firmou Opavská lesní a.s., 

u které budu žádat o pronájem 0,7ha. 

 

3.4.1.2. Finanční pokrytí projektu 

Hlavním investorem v mém projektu bude Moravskoslezský kraj, u kterého 

předpokládám, že se k podobně ojedinělému projektu jako jsou Rychlebské stezky, 

postaví stejně jako Olomoucký kraj v druhém případě. U kraje předpokládám finanční 

podporu po dobu výstavby trailů. 

Mým druhým investorem bude firma Superior, která vyrábí všechny typy kol a jejich 

příslušenství. Firma se bude podílet sponzoringem při výstavbě tratí, poté bude mít 

výhradní právo nabízet svůj sortiment v info centru. Superior bude mít své reklamy na 

všech místech areálu. 

Dalšími investory budou firmy Lesy ČR a.s. a Opavská lesní a.s., které se nefinančním 

sponzoringem zaslouží o poskytnutí pozemků k užívání areálu. Dále poskytnou dřevo 

na výstavbu mostů, tabulí apod. 

Finančně se na projektu bude podílet také město Hradec nad Moravicí, který poskytne 

plochu k zřízení info centra, finančně zajistí jeho zřízení a dále bude poskytovat 

finanční prostředky za nájem info centra. Město se také bude podílet na poskytnutí 

volných pracovních sil, které budou z úřadu práce v Opavě a budou pracovat na 

výstavbě trailů.  
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3.4.1.3. Vlastní návrh II. fáze výstavby tratí 

Po celý rok 2012 se budou sbírat dokumenty, historické záznamy o loveckých stezkách 

a další materiály, potřebné ke zmapování terénu a určení nejvhodnější varianty výstavby 

tratí. 

Ve II. fázi výstavby, která se bude odehrávat od počátku roku 2013, se počítá 

s výstavbou prvních 5,9km trailů, které jsou podrobně zmapovány na obrázku č. 11 

modrou barvou. Povede k nim značená cesta, dlouhá 4,5km, v obrázku zaznačena 

zelenou barvou. Zhruba v polovině trailů bude možnost se vrátit na začátek po cestě 

dlouhé 1,5km. 

 

3.4.2. Fáze II. 

Druhá fáze výstavby začne, jakmile počasí po zimě umožní samotnou výstavbu tratí. 

Z roku 2012 by mělo být vše finančně, terénně a papírově připraveno tak, aby se mohlo 

stavět prvních necelých 6km trailů. 

Vzhledem k finančně omezeným prostředkům jsem se rozhodl prvních šest kilometrů 

single treku krýt následujícím způsobem. První dva terénně náročnější kilometry 

nechám vystavět specializovanou firmou, za výrazně vyšší finanční prostředky. Další 

čtyři kilometry budu stavět svépomocí za pomoci dobrovolníků, brigádníků a lidí z ÚP 

Opava za pomoci města Hradec na d Moravicí. 

Dále se v roce 2013 otevře nové info centrum, které bude v centru města Hradec nad 

Moravicí. Bude zde možno si vypůjčit kolo, koupit cyklistické doplňky firmy Superior, 

dále pak zakoupit dárkové předměty ze Single treku Hradec. 
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3.4.2.1. Členění nákladů II. fáze 

FÁZE II. 
VÝSTAVBA 

SVÉPOMOCÍ (4Km) 

VÝSTAVBA 

FIRMOU (2Km) 

ZŘÍZENÍ 

INFOCENTRA 

CENA 

Materiál 80 000,- 

1. Km 300 000,- 
Vstupní 

náklady 
15 000,- 

Výplaty 400 000,- 

Stroje 40 000,- 

2. Km 330 000,- 

Nájem 

(září – 

listopad) 

7 500,- 

Dřevo 80 000,- 

TOTAL 600 000,- 630 000,- 22 500,- 

NÁKLADY 

CELKEM 
1 252 500,- 

Tabulka 5: Členění nákladů II. fáze (Zdroj: vlastní zpracování) 

3.4.2.2. Finanční pokrytí II. fáze výstavby 

FÁZE II. 
FINANČNÍ POKRYTÍ 

VÝSTAVBY TRAILŮ 

FINANČNÍ POKRYTÍ 

ZŘÍZENÍ INFOCENTRA 

INVESTOR 

Moravskoslezský 

kraj 
750 000,- 

Město Hradec 22 500,- Město Hradec 
200 000,- 

(výplaty) 

Superior 200 000,- 

Lesy ČR a.s. 80 000,- (dřevo) 

NÁKLADY 

CELKEM  
1 230 000,- 22 500,- 

FINANČNÍ 

POKRYTÍ 
1 230 000,- 22 500,- 

Tabulka 6: Finanční pokrytí II. fáze (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.4.3. Fáze III. 

V třetí fázi výstavby single treku Hradec se bude stavět na obrázku č. 11 v příloze 

5,4km dlouhý trail. Povede k němu cesta stejně jako k trailu modrému. Vzhledem 

k finanční náročnosti výstavby jsem se rozhodl pouze pro výstavbu svépomocí, za 

pomoci dobrovolníků, brigádníků a nezaměstnaných z ÚP Opava. 

Dále se také bude spouštět webový server www.singletrekhradec.cz. 

 

3.4.3.1. Členění nákladů III. fáze 

FÁZE III. VÝSTAVBA 5,4km TRAILŮ 
SPUŠTĚNÍ WEBOVÝCH 

STRÁNEK 

CENA 

Materiál 108 000,- 

Vytvoření a 

provoz 

webových 

stránek 

20 000,-/rok 

Výplaty 540 000,- 

Stroje 52 000,- 

Dřevo 100 000,- 

NÁKLADY  800 000,- 20 000,- 

NÁKLADY 

CELKEM 
820 000,- 

Tabulka 7: Náklady za III. fázi (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.4.3.2. Finanční pokrytí III. fáze výstavby 

FÁZE III. 
FINANČNÍ POKRYTÍ 

VÝSTAVBY TRAILŮ 

FINANČNÍ POKRYTÍ 

WEBOVÝCH STRÁNEK 

INVESTOR 
Moravskoslezský 

kraj 
380 000,- 

Moravskoslezský 

kraj 

20 000,- / 

rok 

http://www.singletrekhradec.cz/
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Superior 150 000,- 

 

Město Hradec 
200 000,- 

(výplaty) 

 

 

Opavská lesní a.s. 
70 000,- 

(dřevo) 
 

NÁKLADY 

CELKEM 
800 000,- 20 000,- 

FINANČNÍ 

POKRYTÍ 
800 000,- 20 000,- 

Tabulka 8: Finanční pokrytí - III. fáze (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.5. Provoz single treku Hradec 

Od roku 2015 by měl single trek Hradec být provozuschopný a se svými 11,3 km trailů 

by na něm měly jezdit stovky cyklistů. 

Následný provoz areálu bude v režii města Hradec nad Moravicí ve spolupráci s info 

centrem single treku. 

Samotné info centrum by na sebe mělo vydělat, zaměstnáni by tam měli být dva lidé. 

Provoz info centra bude od 1.4. do 31.10. a to v době od 8°° do 19°°. Taková bude i 

otevírací doba samotného areálu. Během těchto sedmi měsíců tam bude fungovat 

dvousměnný provoz. Bude zde možnost zapůjčit si kola značky Superior, zakoupit 

cyklistické doplňky, dárkové předměty aj. Centrum bude poskytovat informace o stavu 

trailů. 

Správa samotného single treku bude v režii města Hradec nad Moravicí. Ten bude na 

tratě posílat nezaměstnané lidi, kteří se budou hlásit z ÚP Opava. Tito zaměstnanci 

města Hradec se budou starat o údržbu tratí. Během roku se jich na zkrácený čtyř 
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hodinový úvazek vystřídá zhruba deset, jejich práce bude nepravidelná a bude 

v závislosti na klimatických podmínkách a potřebách areálu. 

 

3.5.1.1. Přehled služeb infocentra 

Info centrum bude nabízet tyto služby, které budou hlavním zdrojem příjmů pro celý 

single trek: 

 půjčovna kol 

 prodej triček a dresů s logem single treku Hradec 

 prodej turistických známek a kartiček 

 prodej cyklo vybavení 

 informace o trailech 

 
Půjčovna kol 

Prodej známek 
Prodej triček 

Prodej cyklo 

vybavení 

CENA 
½ 

den 
300,- Známka 30,- Triko 450,- 

Duše 100,- 

Plášť 800,- 

 1 den 600,- Karta 80,- Dres 900,- 

Řetěz 200,- 

 

 
Páky 30,- 

Tabulka 9: Ceník služeb info centra (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.5.1.2. Hrubý odhad průměrného měsíčního provozu areálu 

Zde je hrubý odhad fungování areálu. Areál se opírá zejména o příjmy, plynoucí 

z fungování info centra. Veškeré finance už si řídí ve vlastní režii. 

Tabulka znázorňuje průměrné příjmy a výdaje, plynoucí z chodu areálu, přepočtené na 

jednici – měsíc. V kalendářním roce se počítá se sedmi měsíci fungování areálu. 

 

 

PROVOZ 

SINGLE TREKU 
INFO CENTRUM SPRÁVA AREÁLU 

PROVOZ 

WEBU 

PŘÍJMY 

Pronájem kol 108000,-    

Prodej 

cyklistických 

potřeb 

52500,-    

Prodej 

dárkových 

předmětů 

100500,-    

VÝDAJE 

Nájem 2500,- 
Náklady na 

materiál 
1000,- 3000,- 

Platy 

zaměstnancům 

30000,- 

Platy 

zaměstnancům 

12000,-  

Nákup zboží 150000,-    

VÝSLEDEK 

HOSPODAŘENÍ 
ZISK 78500,- ZTRÁTA 13000,- 

ZTRÁTA 

3000,- 

TOTAL ZISK 62 500,- 

Tabulka 10: Hrubý odhad hospodaření areálu (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.6. Přínos návrhů řešení 

Návrhy řešení, které jsem v práci uvedl a kterými jsem se zabýval, mohou být 

pro náš region velkým přínosem hned z několika hledisek. 

Jako první přínos bych viděl pro celé město zvýšení turistického ruchu, přílivu 

cyklistů a větší známost města. 

Dále bych viděl přínos pro restaurace, obchody penziony a hotely jak mohou 

nalákat své zájemce o ubytování na tenhle areál. 

Třetím přínosem tohoto areálu pro město je zlepšení zdraví a aktivního pohybu 

pro obyvatele města. 
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4. ZÁVĚR 

Závěrem bych chtěl zhodnotit celý projekt. Z hlediska atraktivnosti pro širokou 

veřejnost je výstavba takového typu areálu velice vítána, avšak je zde mnoho otazníků. 

Z počátku práce jsem zjišťoval teoretická východiska práce, kde jsem zkoumal 

rozdělení pohybových aktivit, přínos tělesného pohybu jedince a seznamoval jsem se 

s vytvořením podnikatelského plánu (projektu) na určitý podnikatelský záměr. 

V mém případě to byl podnikatelský záměr na vytvoření sportovního areálu single trek 

pro horská kola. S takovýmto projektem jsem se setkal poprvé a tak jsem se 

s okolnostmi a náležitostmi pro vytvoření projektu seznamoval postupně. Díky 

ojedinělosti projektu bylo nezbytné, abych se setkal s někým, kdo má zkušenosti 

s výstavbou podobného typu areálu. V průběhu psaní vlastního řešení výstavby areálu 

jsem zjistil, kolik nástrah a úskalí skrývá tenhle projekt. 

Vlastní výstavba areálu není nereálná, avšak pokud by se chtěl někdo do podobného 

projektu pustit v reálu, stálo by ho to několik let života, než by se první cyklista 

projížděl na trailech single treku Hradec. 

Mezi hlavní problémy řadím v realizaci projektu nejistou situaci při pronájmu pozemků 

ze strany Lesů ČR a.s. jejich přístup k projektu, dále velice nejisté finanční pokrytí 

sponzory při výstavbě. V dnešní době je pro sport stále těžší získat peníze a v tomhle 

případě by při vyjednávání o sumy výše zmíněné byl určitě velký boj. 

Mezi pozitiva projektu řadím „po výstavbě“ areálu následný provoz. Zájem o takovýto 

typ areálu je obrovský a při dobré propagaci a kvalitní výstavbě areálu se nebojím o 

jeho využívání. Následné zřízení info centra také hodnotím velice pozitivně a pomůže 

k finančnímu krytí provozu areálu 
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Přílohy 

Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 

1. Považujete se za cyklistu - bikera?? 

a) Na kole jezdím pouze rekreačně 

b) Jsem závodní cyklista 

c) Nepovažuji se za cyklistu 

 

2 Využíváte i jiné venkovní sportovní areály na Opavsku? 

a) Asfaltové cyklostezky 

b) Fotbalové hřiště 

c) Beach volejbalové hřiště 

d) Víceúčelové hřiště 

e) Tenisové hřiště 

f) Skate parky 

g) Jiné 

 

3. Kolik si myslíte, že je na Opavsku aktivních cyklistů - bikerů celkově? 

 

4. Máte představu o možnostech jízdy na singl treku? 

a) Vím, o co jde, ale nejel jsem na žádném 

b) Netuším co je to singl trek 

c) Ano, již jsem na singl treku jel 
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5. Myslíte si, že by byl singl trek mezi cyklisty na Opavsku žádaný a využívaný? 

a) Ano 

b) Nejsem si jistý 

c) Ano, ale pouze mezi "hobbíky 

d) Nebyl by přínosem 

 

6. Navrhovaná lokalita je v lesích nad zámkem v Hradci nad Moravicí... 

a) Lokalita je přijatelná, atraktivní pro cyklisty 

b) Lokalita je přijatelná, méně atraktivní pak pro cyklisty 

c) Lokalita není vhodná pro singl trek 

d) Jiná 

 

7. Myslíte si, že je reálné, aby se singl trek v Hradci postavil? 

a) Ano, ale s další finanční pomocí řady sponzorů 

b) Ano, pouze s pomocí města a kraje 

c) Ano, za pomocí dobrovolné činnosti cyklistů 

d) Ne, singl trek v Hradci není reálný 

e) Jiná 

 

8. Máte nějaké rady, doporučení, čí připomínky k tomuto projektu? 
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Příloha č. 3 

 

 

 


