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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zaměřuje na téma studie proveditelnosti. V první-teoretické 

části se vymezují základní pojmy, jako je analýza trhu, finanční analýza nebo hodnocení 

efektivnosti a rizik. Cílem praktické části práce je vypracování studie proveditelnosti, 

vyhodnocení ekonomické výhodnosti a tím i realizovatelnosti projektu. Nedílnou součástí 

je i zhodnocení metod svařování ocelového rámu motocyklu a její následné realizování. 

Klíčová slova 

studie proveditelnosti, upcyklace, svařování, ocel 

 

ABSTRACT  

This diploma thesis focuses on the topic of feasibility studies. The first-theoretical 

part defines basic concepts such as market analysis, financial analysis or efficiency and 

risk assessment. The aim of the practical part of the work is to develop a feasibility study, 

evaluation of economic viability and thus the feasibility of the project. An integral part is 

the evaluation of welding methods of the steel frame of the motorcycle and its subsequent 

implementation. 

Key words 

feasibility study, upcycle, welding, steel 
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ÚVOD 

Pokud nechcete investovat své peníze, čas a úsilí na projekt nebo obchodní nápad, 

který nemusí být výhodný, je dobré provést předem studii proveditelnosti. Jak název 

napovídá, studie proveditelnosti se používá k určení životaschopnosti myšlenky, jako je 

například zajištění toho, aby byl projekt právně i technicky proveditelný a ekonomicky 

odůvodnitelný. Říká nám, zda projekt stojí za investici-v některých případech totiž nemusí 

být projekt proveditelný. 

Studie proveditelnosti se nezabývají hloubkovými dlouhodobými finančními 

projekcemi. V zásadě by měl investor nebo začínající majitel předvídat, zda během tohoto 

projektu vydělá nebo ztratí peníze. Investor se poté rozhodne pokračovat nebo naopak, s 

ohledem na výsledky studie. Proto by měla úspěšná studie proveditelnosti provést základní 

analýzy ke zjištění, kolik peněz by bylo potřeba k pokrytí provozních nákladů 

podnikatelského nápadu. 

Studie proveditelnosti vyhodnocuje potenciál projektu k úspěchu-vnímaná objektivita je 

proto důležitým faktorem důvěryhodnosti studie pro potenciální investory. 

Předmětem této studie je vyhodnocení záměru otevření nového, multifunkčního prostoru 

kavárny v okolí Lužáneckého parku v Brně se zaměřením na upcyklaci. V prostoru 

kavárny bude i možnost koupě upcyklovaného oblečení a zapůjčení nebo i koupě 

upravených motocyklů ve stylu cafe racer, což je nynější trend v oblasti motocyklových 

nadšenců. Z uvedených skutečností vyplývá, že by tento prostor kavárny měl sloužit i k 

setkávání motocyklové komunity z okolí města Brna.1,2,3 

 

 

Obr.1: Upravená Yamaha XJ 600 51j do stylu brat cafe racer 4  
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CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Cílem práce je vypracování studie proveditelnosti, vyhodnocení ekonomické 

výhodnosti a tím i realizovatelnosti projektu. Nedílnou součástí je i zhodnocení metod 

svařování ocelového rámu motocyklu a její následné realizování. 

Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. 

Teoretickou část práce lze dále rozdělit také na dvě části, a to na část o studii 

proveditelnosti a na část o svařování ocelového rámu motocyklu. V teoretické části jsou 

ujasněny základní pojmy jak ze studie proveditelnosti, tak ze svařování oceli a typech 

motocyklových rámů. Teoretická část je zpracována z odborné české i zahraniční 

literatury, která je uvedená na konci dokumentu. 

Praktická část této diplomové práce navazuje na část teoretickou a je v ní řešena konkrétní 

studie proveditelnosti otevření multifunkčního prostoru kavárny s půjčovnou a prodejnou 

motocyklů. Tato část práce zprvu popisuje daný podnikatelský záměr, analyzuje externí i 

interní prostředí podniku, provádí i analýzu finanční a následně vyvozuje závěry a hodnotí 

rizika projektu. Součástí praktické části práce je i marketingový průzkum řešený formou 

internetového dotazníku s celkovým počtem 178 respondentů, převážně z věkové skupiny 

18-26 let. Důvodem je mnohonásobně vyšší využívání internetu právě touto věkovou 

skupinou lidí. Mimo internetový dotazník byla provedena i osobní návštěva většiny 

podniků v okolí, pro zjištění reálné poptávky, respektive vytíženosti konkurenčních 

podniků. V technickém řešení projektu je i část věnovaná realizaci svařování trubkového 

ocelového rámu motocyklu Yamaha XJ600 51j. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Upcyklace   

Rozdíl mezi upcyklací a standardní výrobou je v používaných materiálech. 

Standardní výrobní procesy většinou vyžadují nové suroviny. Ty je třeba někde získat. 

Komerční výrobní proces pouze vytváří nové ekonomické hodnoty, které je možné 

skutečně zhodnotit až aktem samotného prodeje. Bez prodeje není komerční výroba nijak 

efektivní a představuje pouze zátěž. Hodnota produktu komerční výroby je měřitelná 

penězi, které za své produkty utrží. Ty pak uhradí i investice do nových materiálů a 

koloběh se opakuje. Naopak principy upcyklace potřebu nových surovin neobsahují, 

protože využívají již jednou vyrobených materiálů. 

Upcyklací je ve své podstatě i renovace. V principu lze říci, že cokoli, co přidává věcem 

jinak určených k likvidaci, nebo odsouzených k dalšímu chátrání, na hodnotě, je 

upcyklace. Upcyklace využívá materiálů již použitých, mnohdy považovaných za 

potenciální odpad, či vedlejší produkt. Termín odpad je třeba vždy chápat ve vztahu k 

zákonu, který s odpadem nařizuje zacházet v jím definovaných intencích. 

Pojmem recyklace označujeme mylně téměř vše, co je nějakým způsobem spojené se 

zpětným využíváním odpadu. Upcyklace tedy není zpracování odpadů, jak se velmi často 

mylně uvádí, ale zhodnocení (za daných okolností) jinak nevyužitelných materiálů. Jedná 

se sice o detail, ten má ale v širším chápání věci vcelku zásadní význam. Jelikož 

nevyužitelné materiály vyhazujeme, nebo jinak likvidujeme, upcyklace nepřímo přispívá k 

omezení vzniku odpadů. A je to právě omezování vzniku odpadů a využívání 

nepotřebných materiálů, čímž upcyklační činnost napomáhá ochraně tzv. životního 

prostředí. 

Do budoucna je možné předpokládat, že se v rámci tzv. cirkulární ekonomiky právě 

upcyklace stane stejně zásadní, jako dnes chápeme již zastaralou recyklaci. Je možné se 

domnívat, že vzniknou zcela nové výrobní postupy, kdy již na jejich začátku se bude 

počítat s dalším využitím daného materiálu. Je možné, že vznikne zcela nový byznys, který 

nebude závislý na současném lineárním výrobním řetězci o kterém víme, že je nejenom 

zastaralý, ale i pro životní prostředí škodlivý.5 

 

 

 

 

 

  

https://www.trideniodpadu.cz/recyklace
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1.2 Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti je dokument souhrnně popisující plánovaný investiční 

záměr. Jeho účelem je zhodnotit všechny realizační alternativy, poskytnout potřebné údaje 

pro investiční rozhodování a posoudit proveditelnost daného projektu. 

Právě z účelu vyplývá, že studie je zpracovávána v předinvestiční fázi projektu. Na jedné 

straně studie proveditelnosti vede vlastníka či věřitele k investičnímu rozhodnutí a na 

straně druhé slouží i ve fázi investiční, neboli provozní, jako základní nástroj projektového 

managmentu. 

 

Studie proveditelnosti je vždy rozdělena do tématicky samostatných kapitol, členěných 

podle problematiky, kterou v souvislosti s investičním záměrem řeší. Dané kapitoly jsou 

vzájemně provázány a navzájem se ovlivňují a proto řešení dané problematiky krok po 

kroku nemusí vést k optimálním výsledkům, jelikož úprava jednoho kroku vede ke značné 

změně vhodnosti zvolených variant řešení u témat zpracovaných v kroku předešlém. Tedy 

volba optimálního provedení z hlediska jedné stránky projektu může ovlivnit řešení 

ostatních témat.   

Jako druhý významný charakteristický znak lze označit obvykle nutnou variabilitu přístupů 

k jednotlivým řešeným problémům a tvůrčí přístup. Variabilita jak v počtu řešení určitého 

problému, tak i v systematické variantnosti samotného řešení, která vyplývá z nutnosti 

plánovat nejistou budoucnost a stejně tak i nejisté předpoklady, které však zásadním 

způsobem ovlivňují smysluplnost a realizovatelnost projektu jako takového. Variabilita 

spočívající v přístupu k řešení je dána neopakovatelností každého projektu. Ač jsou 

projekty a jejich prvky často řešeny obdobným způsobem, každý reálný investiční záměr je 

něčím originální, ať již novým prostředím, ve kterém je realizován, subjektem, který se o 

jeho realizaci rozhoduje nebo například časem, ve kterém se jeho realizace plánuje či ve 

kterém je uvažována jeho provozní část.6  
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1.2.1 Struktura studie proveditelnosti 

Samotná struktura studie proveditelnosti je samozřejmě variabilní, avšak zde je obecná 

možná struktura vhodná k upravení dle daného projektu.6 

  

Titulní stránka 

1. Obsah  

2. Úvodní informace  

3. Stručné vyhodnocení projektu  

4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap  

5. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix   

6. Management projektu a řízení lidských zdrojů   

7. Technické a technologické řešení projektu  

8. Dopad projektu na životní prostředí  

9. Zajištění investičního majetku  

10. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)  

11. Finanční plán a analýza projektu 

12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu  

13. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)  

14. Harmonogram projektu  

15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu   

16. Přílohy  

    1.2.2 Souhrnný obsah osnovy studie proveditelnosti 

Titulní stránka – Zde se uvádí, že se jedná o studii proveditelnosti a jaký projekt popisuje. 

Tyto základní údaje mohou být doplněny o další údaji, například o zpracovateli a datu. 

 

1) Obsah – obsahuje zejména informace o počtu a struktuře kapitol a o tom, na které 

stránce je lze nalézt. 

  

2) Úvodní informace - na prostoru zhruba jedné stránky by měly být uvedeny následující 

údaje: účel, pro který je studie zpracována a k jakému datu, identifikační údaje o 

zadavateli, zpracovateli studie a příslušných kontaktních osobách.  

 

3) Stručné vyhodnocení projektu – na tomto místě by měly být popsány zásadní závěry, 

které vyplývají ze zpracované studie proveditelnosti. Ve stručné a shrnující podobě je zde 

uvedeno zhodnocení finanční efektivitu projektu, a jeho realizovatelnost z hlediska všech 

prvků. 

 

4) Stručný popis podstaty projektu a jeho etap – obsahuje komplexní popis hlavních 

charakteristik projektu a jeho etap. Jsou zde zodpovězeny základní otázky, jaký je název, 

smysl a zaměření projektu, jaké služby případně produkty budou díky projektu 

poskytovány a jaký problém řeší, kdo je investorem (resp. vlastníkem či provozovatelem) 

projektu, jaká je  

kapacita (velikost) projektu a jaká je jeho lokalizace, jak je řešeno variantní zpracování v 

rámci studie a jaká jsou ostatní významná specifika projektu.  

 

5) Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix – zahrnuje 

popis všech marketingových aspektů projektu. Jsou zde řešeny všechny odhady a 
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doporučení týkající se potřeb finálních uživatelů, konkurenceschopnosti výstupů produktu, 

jak v případě veřejných tak i privátních projektů a to v následující struktuře, která vychází 

z výzkumné a analytické části  

  

6) Management projektu a řízení lidských zdrojů – obsahem je plán a uspořádání problémů 

souvisejících s otázkou samotného managementu projektu. Pod tímto pojmem si lze 

představit veškeré plánování, organizování, řízení a kontrolu všech procesů, organizačních 

jednotek a veškerých lidských zdrojů.   

 

7) Technické a technologické řešení projektu – shrnuje veškeré podstatné technické a 

technologické aspekty projektu, jako je zvolená technologie, technické parametry 

jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající 

technická rizika, potřebné energetické a materiálové toky, údaje o životnostech 

jednotlivých zařízení, potřebné údržbě a nákladnosti oprav, změny v provozní náročnosti 

vlivem opotřebení apod. 

 

8) Dopad projektu na životní prostředí – popis veškerých kladných i negativních vlivů, 

které plynou z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách. 

 

 9) Zajištění dlouhodobého majetku – vymezení struktury dlouhodobého majetku, určení 

výše investičních nákladů, problematika servisních podmínek a případného znovupořízení, 

amortizační schéma apod.  

 

10) Řízení pracovního kapitálu – vymezení struktury a velikosti oběžného majetku, jaké 

druhy materiálu, nedokončené výroby, výrobků a zboží bude nutné skladovat a v jakých 

objemech, vzniklé pohledávky resp. krátkodobé závazky, náročnost projektu na držbu 

hotovostních prostředků a jejich řízení.  

 

11) Finanční plán a analýza projektu – komplexní finanční zohlednění předchozích bodů   

 

12) Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu – vyhodnocení projektu pomocí 

kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z finančních toků  

 

13) Řízení rizik – vymezení největších zdrojů rizika v projektu, uvedení jejich 

pravděpodobností a event. opatření na jejich snížení.  

 

14) Harmonogram projektu - časový plán jednotlivých činností a fází projektu, který by 

měl být zpracován do podoby harmonogramu.  

 

15) Podrobné závěrečné hodnocení projektu - komplexní a propracovaný závěr, který 

zahrnuje výsledné posouzení projektu ze všech uvažovaných hledisek a vyjádření k 

realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu. 

 

16) Přílohy  

 

Je ovšem nutné připomenout, že struktura, podrobnost a nákladnost zpracování 

jednotlivých témat není z podstaty věci u každého projektu stejná. Je třeba vždy důsledně 
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respektovat logiku projektu a věnovat se nejvíce těm problémům, které jsou právě pro jeho 

realizovatelnost nejvýznamnější. 6  

 

1.2.3 Variantní řešení studie proveditelnosti 

„Často nastane i případ, že povaha významných proměnných, které ovlivňují 

realizovatelnost projektu, jeho ekonomickou návratnost a rentabilitu a které nemůže 

investor přímo ovlivnit, bude v budoucnu ovlivňovat celkové řízení, velikost, propagaci, 

hotovostní toky a ostatní významné faktory projektu zpracovávané v rámci studie 

proveditelnosti. Příkladem takové proměnné může být předpokládaná velikost poptávky po 

dané službě či produktu, který prostřednictvím projektu hodlá investor poskytovat, ať již 

na komerční či nekomerční bázi. Jeví-li se nám odhad tohoto předpokladu nespolehlivým 

(vysoce variabilním) a zároveň víme, že budeme projekt řídit v reakci na jeho různé 

hodnoty různým způsobem, může být velmi významné zpracovávat projekt variantně. V 

takovém případě je nezbytné právě již v rámci této kapitoly upozornit uživatele studie na 

tento fakt, uvést jakým způsobem jsou jednotlivé varianty od sebe odlišeny, aby bylo 

možné je přehledně identifikovat, jakož i uvést, na základě které konsistentní varianty jsou 

spočteny výsledné hodnotící ukazatele uvedené v části Stručné vyhodnocení projektu.“ 6 

 

 

1.3 Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 

Když jsou předchozí (viz 1.2 Souhrnný obsah osnovy studie proveditelnosti), ve své 

podstatě jen shrnující části projektu zpracovány, přicházejí na řadu analýzy, pro které je už 

nutný ucelený náhled na plánovanou variantu, respektive variant) projektu. 

Všechny problémy, které by zde měly být řešeny se dají shrnout do jednoho pojmu. Tímto 

pojmem je právě marketing. Právě marketing bývá často vnímán jen jako prostá 

propagační, či reklamní činnost. To je ovšem velmi mylná představa, neboť marketing je 

ve své podstatě úzce spojený s rozvojem trhu a trhem jako takovým. Můžeme ho přiblížit 

např. jako soubor metod, přístupů a činností zaměřených na řešení problémů spojených 

právě s trhem (market), jeho rozvojem a vůbec všemi aktivitami, které jsou na něj zacíleny. 

„Abychom mohli vůbec rozhodnout a systematicky pojmenovat jednotlivé marketingové 

nástroje řízení a byli schopni stanovit jejich optimální variantu pro daný projekt, měla by 

fázi marketingového plánování předcházet fáze marketingového výzkumu. V jejím 

průběhu se jedná o získávání, analýzu a syntézu informací o trhu, na který jsou produkty 

daného projektu směřovány resp. o prostředí, ve kterém bude projekt provozován. Z 

analýzy trhu by měly vyplynout závěry týkající se zejména faktorů jako je poptávka, 

potřeby a vlastnosti cílových subjektů (potenciálních zákazníků resp. uživatelů projektu a 

jeho výstupů), konkurence resp. alternativ ve způsobu uspokojení zjištěných potřeb.“ 6 

1.3.1 Externí analýzy 

Externí analýzy slouží k analýze okolí firmy, které můžeme dělit na makro- a 

mikrookolí. Pomocí těchto analýz jsme schopni do značné míry zjistit hrozby a příležitosti 

daného projektu. 7 
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1.3.1.1 Analýza makrookolí 

Na zamýšlený projekt nepůsobí pouze věci bezprostředně zřetelné, nýbrž i prostředí 

ekonomické, které nesouvisí pouze s daným státem, ale je ovlivněno celým světem. 

Úkolem těchto analýz je tedy zhodnocení změn makrookolí ve vztahu k našemu projektu a 

tím i definování hrozeb a příležitostí. 

 

Základní analýza makrookolí je takzvaná Slept analýza, často uváděná i jako Pest nebo 

Pestle analýza. 

V těchto analýzách je pracováno, jak už název napovídá s pěti hlavními oblastmi: 

 

Sociální oblast- zde jde například o změny ve spotřebitelském chování zákazníků 

v důsledku sociálních změn a to hlavně ve změně životního stylu a standardů. Neméně 

podstatným faktorem je i změna pohledu na životní prostředí a snaha o jeho zlepšení. 

Tento trend je ale pro většinu průmyslových firem spíše hrozbou. Mezi další sociální 

faktory neodmyslitelně patří i trh práce a například i národní (krajové) zvyklosti. 

 

Legislativní oblast- tato oblast je,jak již z názvu vypovídá, úzce spojená se zákony na 

daném území, které výrazně ovlivňují možnosti oborů podnikání, ale zároveň mohou 

ovlivňovat i celý podnikatelský sektor- například změna sazeb DPH. Působí zde celá řada 

legislativních omezení a regulací jak ze strany státu, tak i například v rámci celé EU, 

vztahujících se buď k danému sektoru podnikání nebo i právě k celé podnikatelské sféře. 

 

Ekonomická oblast- zde se projevuje makroekonomické prostředí okolo zamýšleného 

projektu. Dané prostředí je možné hodnotit pomocí různých indikátorů, jako je například 

míra ekonomického růstu, jejíž pokles vede ke snížení spotřeby a nárůst zase ke zvýšení, 

úroková míra (ovlivňuje kapitálové náklady a její růst je pro firmu hrozbou), směnný kurz, 

míra inflace a spousta dalších indikátorů. Pokud má daný projekt působit na území více 

států, je doporučeno a taky logické, tuto oblast zpracovávat pro každý stát samostatně. 

 

Politická oblast- do této oblasti řadíme hlavně míru politické stability v zemi a s tím i 

spojenou důvěru v politický systém, Je nutné neopomenout i politické trendy, jakožto i její 

postoje k podnikání. Tato oblast je úzce spjata s oblastí legislativní. 

 

Technologická oblast- technický a technologický pokrok je v dnešní době velmi výrazný 

a rychlý. Proto je nutné tyto změny bedlivě sledovat a přizpůsobovat jim daný projekt, 

jinak se tyto pokroky můžou stát i hrozbou. V případě sledování technologických trendů se 

ale naskytuje nesporná příležitost pro získání náskoku před konkurencí. Avšak pro některé 

oblasti podnikání nejsou technologické vlivy významné, například u řemeslné výroby, kde 

by implementování moderních technologických metod znamenalo ztrátu hodnoty pro 

zákazníka. 7,8 
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1.3.1.2 Analýza mikrookolí 

 

V rámci této analýzy je třeba se zaměřit na dané odvětví, ve kterém bude projekt působit. 

Pro tento účel slouží výborně Porterův model pěti sil, který zohledňuje možné 

konkurenty, ať už potenciální, tak i již existující a zároveň identifikuje síly, které působí na 

firmu a představují buď hrozby nebo příležitosti. 7,8 

 

Porterův model pěti sil: 

 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů- Síla rizika je ovlivňena bariérami vstupu do 

odvětví. Překonání těchto bariér zvyšuje náklady. S vysokými bariéry vstupu se ale také 

váže vysoká míra výnosnosti projektu. 

 

Rivalita mezi stávajícími firmami- V této kategorii je nutné si hlavně uvědomit strukturu 

odvětví- zda se jedná o konkurenci, oligopol a nebo dokonce monopol. Mezi další aspekty 

patří vývoj poptávkových podmínek a znova i vstupní bariéry. Nejčastější forma boje 

s konkurencí bývá cenová rivalita. 

 

Hodnocení smluvní síly kupujících- Zde je nutné odpovědět si na základní otázky 

ohledně našich odběratelů a to například, jak velké objemy nakupují, či jaký mají výběr 

mezi dodavateli nebo jestli si nejsou schopni daný produkt vyrobit sami. 

 

Smluvní síla dodavatelů- Tato síla může být vysoká, pokud je například malé množství 

dodávaných substitutů nebo pokud je diferenciovanost dodavatelů velmi vysoká a také 

pokud není dané odvětví našeho podnikání pro dodavatele příliš důležité. 

 

Hrozby substitučních produktů- Vytvořením blízkých substitutů k danému produktu je 

způsobena vyšší cenová konkurence.7, 8 

 

 

1.3.2 SWOT analýza 

 
SWOT analýza je nejznámějším nástrojem pro analýzu celkové strategické pozice 

podniku a jeho prostředí. Jeho klíčovým účelem je identifikovat strategie, které vytvoří 
specifický obchodní model, který nejlépe sladí zdroje a schopnosti organizace s požadavky 
prostředí, ve kterém firma působí. 
Jedná se tedy o typické završení analyzující části Studie proveditelnosti. 
 
SWOT je zkratka pro Strengths (silné stránky), Weakness (slabosti), Opportunities 
(příležitosti) a Threats (hrozby). Podle definice jsou síly (S) a slabosti (W) považovány za 
vnitřní faktory, nad nimiž je určitá míra kontroly. Příležitosti (O) a Hrozby (T) jsou podle 
definice také považovány za vnější faktory, nad nimiž není v podstatě žádná kontrola. 
 
Jinými slovy, je to základ pro hodnocení vnitřního potenciálu a omezení a pravděpodobných 
příležitostí a hrozeb z vnějšího prostředí. Zobrazuje všechny pozitivní a negativní faktory 
uvnitř i vně firmy, které ovlivňují úspěch. Důsledné studium prostředí, ve kterém firma 
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působí, pomáhá při předpovídání měnících se trendů a také pomáhá při jejich začlenění do 
rozhodovacího procesu organizace. 
 
Přehled všech čtyř faktorů je uveden níže. 
 

Strenghts  
 Silné stránky jsou vlastnosti, které nám umožňují plnit poslání organizace. To jsou základy, 
na nichž lze dosáhnout a udržet trvalý úspěch. 
Silné stránky mohou být hmatatelné nebo nehmotné. To je to, v čem je daná společnost dobře 
obeznámena, nebo v čem má odborné znalosti. Mezi tyto stránky se řadí i pozitivní vlastnosti 
zaměstnanců (jednotlivě i jako tým) a zřetelné rysy, které dodávají organizaci její soudržnost. 
Silné stránky jsou prospěšné aspekty organizace nebo schopnosti organizace, které zahrnují 
lidské kompetence, schopnosti procesů, finanční zdroje, produkty a služby, věrnost zákazníků 
a jejich věrnost značkám. Příklady organizačních silných stránek jsou obrovské finanční 
zdroje, široká řada produktů, žádný dluh, angažovaní zaměstnanci a mnoho dalších. 
 

Weakness  
Slabé stránky jsou vlastnosti, které nám brání v uskutečnění našeho poslání a dosažení 
našeho plného potenciálu. Tyto slabiny zhoršují vliv na organizační úspěch a růst. Slabé 
stránky jsou faktory, které nesplňují standardy, o nichž se domníváme, že by měly splňovat. 
Slabými místy v organizaci mohou být odpisy strojů, nedostatečná zařízení pro výzkum a 
vývoj, úzký sortiment výrobků, špatné rozhodování atd. Slabiny jsou kontrolovatelné. Musí 
být minimalizovány a eliminovány. Například k překonání zastaralých strojů lze zakoupit 
nové stroje. Dalšími příklady slabých stránek organizace jsou obrovské dluhy, vysoká 
fluktuace zaměstnanců, složitý proces rozhodování, velké plýtvání surovinami atd. 
 

Opportunities 
 Příležitosti jsou prezentovány prostředím, ve kterém organizace působí. Vznikají, když 
organizace může využít podmínek ve svém prostředí k plánování a provádění strategií, které 
jí umožňují dosáhnout vyšší ziskovosti. Organizace mohou získat konkurenční výhodu 
využitím příležitostí. 
Organizace by měla být opatrná, uznat příležitosti a chápat je, kdykoli se objeví. Výběr cílů, 
které budou nejlépe sloužit klientům při získávání požadovaných výsledků, je obtížný úkol. 
Příležitosti mohou vycházet z trhu, konkurence, průmyslu nebo vlády a technologie.  
 

Threats  
 Hrozby vznikají, když podmínky v externím prostředí ohrožují spolehlivost a ziskovost 
podnikání organizace. Tuto zranitelnost spojují, pokud se týkají slabých stránek. Hrozby jsou 
nekontrolovatelné. Když nastane hrozba, může být v sázce stabilita a přežití organizace. 
Příklady hrozeb jsou - nepokoje mezi zaměstnanci; neustále se měnící technologie; zvyšování 
konkurence vedoucí k nadměrné kapacitě, cenovým válkám a snižování zisků průmyslu a 
mnoho dalších. 9 

1.3.3 Marketingový plán a interní analýzy 

Cílem této analýzy je zjištění silných a slabých stránek daného projektu a tím i 

zajištění unikátní konkurenční výhody. Ta spočívá většinou v majetku nebo schopnosti. 

Tyto konkurenční výhody je ale potřeba neustále udržovat a nejlépe i rozšiřovat, neboť 

bariéry pro napodobení těchto výhod nejsou právě u majetku zrovna vysoké. Lepší situace 

je u výhody ve schopnosti, ta se dá napodobit obtížněji, protože nehmotný majetek je 

možné ochránit například patentem. 
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K interní analýze je hojně využívaný tzv. Marketingový mix-  

Identifikace a uspořádání prvků marketingového mixu umožňuje podniku činit zisková 

marketingová rozhodnutí na všech úrovních. Tato rozhodnutí pomáhají podniku rozvíjet 

své silné stránky a omezovat své slabiny, stát se konkurenceschopnější a přizpůsobivější na 

svém trhu a zlepšit spolupráci mezi odděleními a partnery. 

Od padesátých let minulého století prošly prvky marketingového mixu různými změnami v 

reakci na nové technologie a další změny v osvědčených marketingových postupech. 

 

4P marketingového mixu 

 

Od 60. let 20. století byl marketingový mix spojován se čtyřmi P: Price (cena), Product 

(produkt), Promotion (propagace) a Place (místo). 

 

Price  

Cena závisí na vnímané hodnotě produktu pro zákazníka a může výrazně změnit danou 

marketingovou strategii. Nižší cena zpřístupňuje produkt většímu okruhu zákazníků, 

zatímco vyšší cena oslovuje zákazníky usilující o exkluzivitu. V každém případě musí být 

cena vyšší než výrobní náklady, aby firma mohla dosahovat zisku. 

 

Product 

Je potřeba dbát na životní cyklus produktu, abychom mohli řešit všechny problémy, které 

se mohou objevit, jakmile bude v rukou spotřebitele. Je možné, že určité problémy se 

mohou objevit až po nějaké době používání a je potřeba vyvinout způsoby, jak s těmito 

problémy bojovat a jak jim předcházet. 

 

Promotion 

Reklama, přímý marketing a podpora prodeje. Televizní reklamy, internetové reklamy, 

katalogy, veletrhy, billboardy a dokonce i reklamy na kabinách taxi jsou všechno typy 

propagace. Tato kategorie zahrnuje také vztahy s veřejností, jako je distribuce tiskových 

zpráv nebo pokračující vztahy s médii. Propagace zahrnuje to, co je sděleno a komu je to 

sděleno, jak je toto publikum osloveno a jak často propagace probíhá. 

 

Place 

Jakékoli fyzické místo, kde zákazník může produkt používat, získat přístup nebo zakoupit. 

To zahrnuje distribuční centra, dopravu, skladování, rozhodnutí o inventuře a různá 

povolení. 

 

7P marketingového mixu 

 

Někdy jsou 4P marketingového mixu rozšířeny o další 3P. Kromě obvyklých 4P zahrnuje 

7P Physical evidence (fyzický důkaz), People (lidi) a Process (procesy). 

7P marketingového mixu je spojeno většinou se sférou služeb. 

 

Physical evidence 

Všechno hmotné související s produktem nebo prostředím, ve kterém služba probíhá. 

Fyzický důkaz může zahrnovat balení produktu, potvrzení o doručení, značení nebo 

rozložení obchodu. 
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People 

Zaměstnanci, včetně těch, kteří komunikují přímo se zákazníky (například při prodeji, 

zákaznický servis nebo doručovatelé), jakož i nábor a školení zaměstnanců. Tato kategorie 

zahrnuje, jak dobře zaměstnanci vykonávají svou práci, jak přistupují k zákazníkům a jak 

na ně působí (například jak vypadá jejich oblečení) a jak se zákazníci cítí po návštěvě nebo 

po zakoupení daného produktu/ služby. 

 

Process  

Cokoli v organizaci, co má dopad na to, jak zaměstnanci manipulují s produktem nebo 

službou a jak to dodávají spotřebitelům. Příkladem je pořadí, ve kterém zaměstnanci musí 

provádět úkoly, kolik dotazů prodejci dostávají a kam směřují zákazníky o pomoc nebo jak 

se sleduje a měří výkon. Pokrývá také, které části procesu jsou standardizovány a které 

mají prostor pro přizpůsobení na základě jednotlivých zákazníků. 

 

Dalšími nástroji interních analýz, jakožto základních informací pro marketingový plán, 

může být například model 7S, který zkoumá firmu prostřednictvím sedmi základních 

oblastí, kterými jsou Strategie, Systémy, Struktura, Spolupracovníci, Styl manažerské 

práce, Schopnosti a Sdílené hodnoty.7,8,10 

 

1.4 Finanční plán 

Finanční plán slouží jako nástroj k přeměně předchozích částí studie proveditelnosti 

do číselné podoby a tím pádem ukazuje reálnost podnikatelského záměru. Výsledkem 

finančního plánování by měl být zejména plán nákladů a výnosů (cash flow), plán 

peněžních toků, výkaz zisků a ztrát, finanční analýza a hodnocení efektivnosti investice. 

Plán průběhu nákladů a výnosů  

V rámci plánování nákladů a výnosů je třeba spočítat a shrnout jednotlivé druhy 

nákladových položek pro plánovaná období, jakož i stanovit jejich výsledné saldo, kterým 

je hospodářský výsledek projektu, neboli rozdíl celkových výnosů projektu a celkových 

nákladů na projekt.  

 

Plán peněžních toků (cash flow) 

Tento plán vyjadřuje předpokládané příjmy a výdaje projektu. Cash flow je čistá částka 

peněžních prostředků a jejich ekvivalentů přivedených do a z podnikání. Jako 

nejzásadnější se jeví schopnost společnosti vytvářet hodnotu-vytvářet pozitivní peněžní 

toky, konkrétně maximalizovat dlouhodobý volný peněžní tok. Pozitivní peněžní tok 

naznačuje, že aktiva projektu rostou, což umožňuje platit výdaje, splácet dluhy, další 

investice do projektu a zároveň do budoucna I poskytnutí finančního krytí v případě 

nečekané negativní situaci na trhu. 

 

Plánovaný výkaz zisků a ztrát 

Plánovaný výkaz zisků a ztrát vyčísluje výnosy, náklady a hospodářský výsledek 

jednotlivých let. Výkaz poskytuje informace o tom, jaký bude hospodářský výsledek v 

jednotlivých letech, zda budeme schopni platit úroky, zda vytvořená výše zisku umožní 

hradit plánované splátky úvěru apod. 6, 7, 11 
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1.4.1 Hodnocení efektivnosti 

Nepochybně je nutné přesvědčit čtenáře o efektivnosti podnikatelského plánu. 

Příznivý vývoj finanční situace projektu se dá prokázat pomocí poměrových ukazatelů 

finanční analýzy. Patří mezi ně zejména ukazatele rentability, likvidity, aktivity a 

zadluženosti.  

Dále se doporučuje provést výpočet bodu zvratu, tj. zjistit množství produkce, které zajistí, 

že projekt nebude ve ztrátě. Je to takové množství produkce, při kterém se budou náklady a 

tržby rovnat. Při studii proveditelnosti je také vhodné provedení hodnocení efektivnosti 

investic pomocí doby návratnosti, čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového 

procenta.  

 

Doba návratnosti je metoda používaná za účelem hodnocení investičních projektů a 

vypočítává počet let (měsíců či jiné časové období), během nichž bude investovaná částka 

zaplacena z relevantních výnosů či příjmů. Obecně platí, že investice s kratší průměrnou 

dobou návratnosti (tj. dobou zvratu) jsou lepší, neboť představují nižší riziko. 

Vzorec pro průměrnou dobu návratnosti je uveden níže: 

 

kde:        

t … průměrná doba návratnosti 

øCF … průměrný roční výnos 

C0 … počáteční investice 

 

Metoda Čistá současná hodnota (anglicky Net Present Value), obvykle se používá 

zkratka NPV nebo ČSH, je jedním z nejvhodnějších a nejpoužívanějších finančních 

ukazatelů. Je v něm zahrnuta celá doba životnosti projektu, i možnost investování do 

jiného stejně rizikového projektu. Bere v úvahu časovou hodnotu peněz, závisí pouze na 

předvídaných hotovostních tocích a alternativních nákladech kapitálu. 

Vzorec pro výpočet čisté současné hodnoty:  

 
kde:       

NPV… čistá současná hodnota, 

CFt…peněžní toky v jednotlivých letech, 

n…doba životnosti projektu, 

r…diskontní úroková míra. 
 
Výhodou této metody je, že jí lze popsat libovolné peněžní toky, a také fakt, že výsledkem 

je absolutní hodnota přínosu investice v dnešních cenách (lze ji sčítat). Výsledná hodnota 

udává, kolik peněz realizace investice podniku přinese. Pokud vyjde NPV kladné, je 

projekt přípustný. Oproti tomu, pokud vyjde hodnota záporná, projekt je nepřijatelný. V 

případě srovnání více investičních alternativ, je preferována vyšší NPV. 
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Metoda Index ziskovosti (anglicky Profitability Index), obvykle se používá zkratka PI 

nebo celý název, vyjadřuje poměr přínosů k počátečním kapitálovým výdajům. 

Vzorec pro výpočet indexu ziskovosti: 

 

kde:        

PI… index ziskovosti 

I… počáteční kapitálový výdaj 

CFt …peněžní toky v jednotlivých letech 

n… doba životnosti projektu 

r… diskontní úroková míra 

Projekt je přijatelný, pokud výsledná hodnota je větší než 1. Číslo udává relativní vyjádření 

„obohacení“ společnosti. 

Ukazatel je výhodné používat jako doplňující kritérium k čisté současné hodnotě a také 

pokud porovnáváme více investičních variant mezi sebou. 7, 12, 13, 14 

1.4.2 Řízení rizik 

Proces identifikace rizik, hodnocení rizik a vývoje strategií pro řízení rizik se 

nazývá řízení rizik. Plán řízení rizik a analýza dopadu na podnikání jsou důležitými 

součástmi podnikatelského plánu. Pochopením možných rizik pro projekt a nalezení 

způsobů, jak minimalizovat jejich dopady, umožní rychle se zotavit, dojde-li k incidentu. 

Druhy rizik se v jednotlivých firmách liší, ale příprava plánu řízení rizik zahrnuje běžný 

proces. Plán řízení rizik by měl podrobně popisovat vaši strategii řešení rizik specifických 

pro vaše podnikání.  

 

Identifikace rizik 
Prvním krokem při přípravě plánu řízení rizik je identifikace potenciálních rizik pro 

podnikání. Porozumění rozsahu možných rizik pomůže vyvinout realistické, nákladově 

efektivní strategie pro jejich řešení. Je důležité, abyste při zvažování typů rizik pro své 

podnikání uvažovali široce, spíše než se jen dívali na zřejmé obavy.  

Jakmile zjistíte rizika související s vaší firmou, budete muset analyzovat jejich 

pravděpodobnost a důsledky a poté přijít s možnostmi jejich správy. 

 
Analýza a vyhodnocení dopadů rizik 

Jakmile zjistíte rizika pro vaše podnikání, musíte posoudit možný dopad těchto rizik. 

Musíte oddělit menší rizika, která mohou být přijatelná, od hlavních rizik, která musí být 

okamžitě zvládnuta. 

 

https://managementmania.com/cs/penezni-tok
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Analýza úrovně rizika  

Při analýze rizik, je nutné zjistit pravděpodobnost, že k danému jevu dojde (frekvence nebo 

pravděpodobnost) a dopad rizik, které jste identifikovali. Toto se označuje jako míra rizika 

a lze ji vypočítat pomocí vzorce:  

 

úroveň rizika = důsledek x pravděpodobnost 

 

Úroveň rizika je často popisována jako nízká, střední, vysoká nebo velmi vysoká. Je nutné 

si uvědomit, že kontrolní opatření snižují míru rizika, ale ne vždy ji eliminují. 

 

Hodnocení rizik 

Jakmile je úroveň rizika známá, je vhodné vytvořit hodnotící tabulku pro vyhodnocení 

rizika. Hodnocení rizika znamená učinit rozhodnutí o jeho závažnosti a způsobech jeho 

řízení. 

Analýza a hodnocení rizik vám pomůže stanovit priority rizik, která je třeba řídit. Při 

plánování řízení rizik je vhodné zvážit tyto aspekty: způsob ošetření, lidé odpovědní za 

řízení rizika, související náklady, výhody řízení, pravděpodobnost úspěchu a způsoby 

měření úspěchu řízení. Je důležité pravidelně kontrolovat svůj plán a brát v úvahu všechna 

nová rizika spojená se změnami v podniku nebo zlepšením technik pro řízení rizik.  

Níže jsou uvedeny různé možnosti řízení rizik. 

 

Vyhnutí se riziku 

Pokud je to možné, můžete se rozhodnout nepokračovat v činnosti, která by mohla 

způsobit riziko. Případně můžete uvažovat o jiném způsobu, jak dosáhnout stejného 

výsledku, který nepředstavuje stejná rizika. To by mohlo zahrnovat změnu vašich procesů, 

vybavení nebo materiálů. 

 

Snížení rizika 

Snížení pravděpodobnosti výskytu rizika- například prostřednictvím procesů kontroly 

kvality, auditů, dodržování právních předpisů, školení zaměstnanců, pravidelné údržby 

nebo změny postupů. 

 

Snížení dopadu v případě rizika- například prostřednictvím nouzových postupů, zálohování 

dat mimo pracoviště nebo minimalizace vystavení zdrojům rizika. 

 

Přenos rizika 

Možná budete moci přenést část nebo veškerou odpovědnost za riziko na jinou stranu 

prostřednictvím pojištění, outsourcingu, společných podniků nebo partnerství.  
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Riziko lze také převést: 

Zaškolit personál tak, aby více než jedna osoba věděla, jak dělat určitý úkol, a pokud 

riskujete ztrátu základních dovedností nebo znalostí, neriskujete, pokud se něco stane jen 

jednomu z vašich zaměstnanců. 

Identifikací alternativních dodavatelů pro případ náhlé změny ze strany dodavatele. 

Udržování starého zařízení (po jeho výměně) a praktikování věcí ručně v případě, že 

počítačové sítě nebo jiné zařízení nelze použít.  

Zařízení pojištění pro krytí rizik. 

 

Akceptování rizika 
 

Riziko je možné přijmout, pokud se mu nelze vyhnout, omezit nebo převést. Jiná rizika 

mohou být extrémně nepravděpodobná a proto příliš nepraktická nebo nákladná na řízení. 

Je však vhodné vypracovat plán reakce na incidenty a plán obnovy, který pomůže 

vypořádat se s následky rizika, pokud k němu dojde. 15 
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1.5 Svařování ocelového rámu motocyklu 

Svařováním vznikají působením tepla, respektive tlaku a za případného použití 

přídavného materiálu obdobného složení jako má základní materiál nerozebiratelná spojení 

strojních částí i celých konstrukcí ze součástí jednoduchých tvarů, které jsou většinou 

z tvářených hutních polotovarů (tyče, pásy, plechy, trubky a jiné profily), někdy i z 

výkovků nebo z odlitků. Takto vzniklým polotovarům říkáme svařence, resp. svarky, které 

se ve většině případů dále zpracovávají – zejména obráběním. Technologie výroby 

svařenců je zejména u složitých konstrukcí z obtížně svařitelných materiálů sice náročná, 

ale v konečném důsledku vede často k efektivnímu řešení, kdy z většího množství 

jednodušších snadno vyrobitelných dílů svaříme celek, jehož výroba by jinou technologií 

byla daleko materiálově i časově náročnější – nákladnější, tedy cenově méně výhodná. 

Výhodou tohoto spojení je velká pevnost, trvanlivost a také těsnost. Svařované konstrukce 

jsou jednoduché a v porovnání např. s odlitky umožňují až 50 % úsporu materiálu. 

Svařování také zvyšuje produktivitu práce, podstatně zkracuje výrobní časy a zejména v 

kusové a malosériové výrobě umožňuje rychlou realizaci konstrukčních návrhů. Má také 

nezastupitelné místo v opravárenství, neboť umožňuje renovaci funkčních částí hlavně 

exponovaných dílů. Nevýhodou je nerozebíratelnost spojů, změna struktury a tím i 

mechanických vlastností svarových spojů a dále vznik vnitřních pnutí a deformací, 

popřípadě výskyt vnitřních vad materiálů. 16  

1.5.1 Typy motocyklových rámů 

Rám je základní částí každého motocyklu. Je to součást, která drží všechny ostatní 

díly na svém místě a z velké části ovlivňuje jízdní vlastnosti motocyklu, od tuhosti a s tím 

spojené citlivosti a absorbci na nerovnosti na vozovce až například po pozici jezdce na 

motorce. Je velmi důležité, aby se při konstrukci rámu dbalo na dostatečnou tuhost celkové 

konstrukce a tím se minimalizovalo pružení a ohýbání rámu. Dostatečně tuhý rám 

motocyklu zaručuje správné vedení motocyklu na silnici. Původní rámy nejstarších 

motocyklů vycházely z rámů jízdních kol, byly velmi jednoduché a samozřejmě bez 

odpružení. Postupem času, s rozvíjející se technikou a zvyšujícím se výkonem motoru se 

žačaly vyvíjet první, primitivní systémy odpružení. S odpružením, účinnějšími brzdami a 

přibývajícím výkonem začaly vznikat mnohem vyšší nároky na tuhost rámu a původní 

rámy se začaly upravovat- přidávat materiál tam, kde bylo potřeba. Po různých pokusech 

nakonec vznikly i typy rámů, které se používají až dodnes. 17, 18 

Obr.2: První sériový motocykl, výrobce: Motorfahrradfabrik Hildebrand & Wolfmüller 19 
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Tyto rámy vznikaly z oceli. Důvody k tomuto řešení byly pochopitelné, ocel je jednoduše 

zpracovatelná a levná. Do 80. let 20. století se používaly prakticky jenom rámy kolébkové 

konstrukce. Motor podpírala jedna či dvě ocelové trubice, které vedly dolů z krku řízení 

pod motorem a dozadu ke kyvné vidlici. Páteřní trubka většího průměru se pak táhla 

nad motorem. Problémem bylo dosáhnout u takovýchto zaoblených tvarů dostatečné 

tuhosti a s tím i ovladatelnosti motocyklu. 

 

V minulosti a v současnosti se u motocyklů používaly nebo používají tyto hlavní typy 

rámů: 

▪ jednotrubkové 

▪ lisované 

▪ odlévané 

▪ mostové 

▪ kolébkové 

▪ dvoutrubkové 

▪ mřížové 

▪ páteřové 

 

Nosné rámy jednostopých motorových vozidel se dělí na trubkové, lisované, lité a 

kombinované. Trubkové rámy jsou pro jednostopá motorová vozidla a zvláště pro 

motocykly velmi vhodné, neboť jsou lehké, mají vysokou pevnost a při správné konstrukci 

zajišťují i dostatečnou tuhost. Další jejich výhodou je možnost kusové, malosériové i 

sériové výroby bez příliš nákladného výrobního zařízení. Rámy jsou sestaveny z několika 

kusů rovných nebo tvarovaných trubek různého průřezu, z plechových výztuh a závěsů a 

pevně spojeny svařováním elektrickým obloukem nebo plamenem. Zvlášť namáhané rámy 

speciálních motocyklů se někdy po svaření žíhají pro odstranění vnitřního pnutí.  

Rám je základní součástí motocyklu, na jehož stavbě a spolehlivosti závisí nejen jízdní 

vlastnosti stroje, ale i bezpečnost jezdce. Proto musí být navržená konstrukce rámu 

důkladně ověřena. 17, 18 

 

 

1.5.1.1 Trubkové rámy 

Podle konstrukce můžeme trubkové rámy dělit na uzavřené a otevřené, kde motor 

nahrazuje část rámu, a dále na jednoduché, rozdvojené a dvojité. Klasicky jednoduchý 

uzavřený rám se skládá z mohutnější přední a lehčí zadní části. Základem přední části je 

hlava rámu, do jejíž trubky většího průměru jsou nalisovány misky nebo ložiska řízení. K 

dolní části hlavy rámuje přivařena trubka, která ji spojuje s předními držáky motoru a vede 

dále pod motorem k závěsu čepu stupaček a k uložení zadní kyvné vidlice. Horní část rámu 

tvoří šikmá trubka přivařená k horní části hlavy rámu, která se ohýbá šikmo nebo svisle 

dolů a spojuje se s dolní trubkou, není-li celá přední část rámu vytvořena z jedné trubky. 

Zadní část každého rámu je dvojitá, neboť mezi trubkami prochází zadní kolo. Nosnou 

konstrukci ze zadní části rámu obvykle pomáhají vytvářet dvě šikmé trubky, které jsou 

spojeny s přední částí rámu v prostoru za motorem a s horními zadními trubkami poblíž 

záchytů horních ok pružících jednotek. Pevnostně namáhaná místa, a to nejčastěji okolí 

spojení trubek, bývají zesilována navařením rovných nebo tvarovaných výztuh ze stejného 

nebo podobného materiálu jako jsou trubky rámu. Nejmohutnější výztuhy různého tvaru 

bývají u spojení hlavy rámu s trubkami. Tyto výztuhy zpevňují nejen svařovaný spoj, ale i 



 

 

 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 27 

začátek trubek v jejich nejvíce namáhané části. Hlavní zásadou při konstrukci těchto 

výztuh je jejich tvarování tak, aby v žádném místě trubky nedošlo ke koncentraci 

namáhání. Dalším možným způsobem zesílení namáhaných konců trubek rámu je 

nalisování další výztužné trubky dovnitř nebo na povrch trubky rámu. I zde jsou nutná 

opatření proti koncentraci namáhání. Na rámu jsou dále přivařeny různé závěsy pro 

upevnění dalších dílů, např. nádrže paliva, zapalovacích cívek, sedla, schránek, tlumiče 

sání, zadního blatníku, stojánku apod. 

 

▪ Jednoduché rámy 
Základní nevýhodou jednoduchých rámů je menší tuhost vůči bočním deformacím a úzké 

nebo málo tuhé uchycení zadní kyvné vidlice. Trubka pro uložení kývačky může být sice 

upevněna k trubce rámu plechovými nebo trubkovými výztuhami, ale i vlastní rámová 

trubka se při větším namáhání na krut deformuje. 18 

 
Obr.3: Jednoduchý rám Honda CB 250 18 

▪ Dvojité rámy 
Dvojité rámy mají dvě základní rámové trubky vedle sebe i v přední horní a dolní části 

rámu. Do hlavy rámu jsou tedy zakotveny čtyři trubky, čímž se dosáhne pevnějšího a 

tužšího spojení. Základní rámové trubky vedoucí vedle sebe musí být od sebe dostatečně 

vzdálené, aby se získala náležitá prostorová tuhost. Dvojitý rám je vhodný především pro 

široké uložení zadní kyvné vidlice i pro upevnění motoru, stojánku, stupaček a zadních 

šikmých rámových trubek. Nevýhodou dvojitých rámů je vyšší cena, obtížnější svařování 

tenčích trubek a špatně přístupných míst u hlavy rámu a nutnost širokého tunelu v nádrži. 

 

▪ Rozdvojené rámy 
Rozdvojené rámy jsou dvojité jen v některých svých částech; je to vždy v místě uložení 

zadní kyvné vidlice. Rozdvojení rámu začíná nejčastěji pod motorem a končí až pod 

sedlem, avšak běžné je i řešení s dvojitou celou přední a spodní částí, takže jednoduchá 

trubka je pouze pod nádrží.  
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Obr.4: Rozdvojený rám Yamaha XJ600 51j 20 

▪ Otevřené rámy 
Otevřené rámy využívají pevnosti odlitků skříně motoru a někdy i celého motoru jako 

nosného prvku rámu. Otevřené rámy mohou být opět všech dříve uvedených typů, ale 

jejich společným znakem je přerušení spodních nosných trubek a možnost jednoduché 

montáže motoru do rámu. Výhodou otevřených rámů je někdy nižší hmotnost a cena, 

nevýhodou u méně pečlivého řešení menší tuhost.  

 
Obr.5: Otevřený rám Kawasaki ZR1000-A118 

▪ Páteřové rámy 
Speciálním typem trubkových rámů jsou páteřové rámy, které jsou vlastně modifikací 

rámů otevřených. Základ zde tvoří dvě trubky kruhového, obdélníkového nebo oválného 

průřezu obvykle většího profilu. Tyto trubky vycházejí z hlavy rámu, probíhají nad 

motorem a končí u horních závěsů zadních pružících. jednotek. 18 

 

1.5.1.2 Lisované rámy 

Lisované rámy jsou druhou skupinou rámů, která našla v motocyklové výrobě 

široké uplatnění, a to především v oblasti lehkých strojů, vyráběných velkosériově. 

Výhodou lisovaného rámu je možnost volby libovolného profilu, který se svaří z 

plechových výlisků. Tvar profilu se může přesně přizpůsobit průběhu namáhání. 

Nevýhodou lisovaných rámů je nutnost zhotovení nákladních nástrojů na výrobu výlisků. 

Konstrukce lisovaných rámů je přizpůsobena technologii jejich výroby, a proto jde téměř 
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výhradně o různé druhy páteřových rámů. Základním prvkem lisovaného rámu je uzavřený 

tvarovaný profil ukončený vpředu hlavou rámu a vzadu dvěma tenčími lisovanými nosníky 

k upevnění sedla, blatníku, horních ok pružících a tlumicích jednotek. Hlavní nosný profil 

má uprostřed mohutný výběžek, který z něho vystupuje plynulými přechody a slouží k 

zavěšení motoru, čepu kyvné vidlice a stupaček. Do skupiny lisovaných rámů zahrnujeme i 

řadu rámů s hlavním lisovaným nosným profilem doplněným přivařenými nebo jinak 

připevněnými trubkami k upevnění přední části motoru nebo některých dílů šasi Teprve v 

současné době se ve větší míře začaly používat hranaté a profilované zesílené trubky. 

Konstrukční trubky jsou vždy tenkostěnné, bezešvé a z vysoce jakostního materiálu. 18 

 

1.5.1.3 Lité rámy 

Jejich nespornou výhodou je možnost volby požadovaných tvarů i průřezů, avšak 

odlitek je výrobně značně náročný. Používají se jakostní slitin lehkých kovů. U moderních 

motocyklů se k zesílení rámu používají hliníkové součásti, jejichž výhodou je mnohem 

menší hmotnost oproti součástem ocelovým. Nevýhodou hliníkových rámů je jejich 

vysoká výrobní cena, nutnost kombinování a nesnadného spojování (svařování hliníku je 

obtížnější) odlévaných a kovaných dílů a nakonec i omezená možnost oprav. K tomu 

všemu se ještě připočítávají problémy s tuhostí a elastičností konstrukce. Zprohýbaný 

hliníkový rám lze sice vyrovnat, ale hliník a zejména jeho vysokopevnostní legované 

slitiny mají malou elastičnost a pnutím vznikajícím při rovnání může materiál popraskat. 

Hliníkové rámy stojí v průměru dvakrát tolik, co odpovídající rámy ocelové. 18 

 
Obr.6: Litý rám Yamaha yzf R1 21 

 

Vývoj lehkých rámů není samozřejmě u konce, protože do motocyklové techniky stále více 

pronikají moderní spojovací a konstrukční materiály budoucnosti, jako kompozity, titan 

apod.  
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1.5.1.4 Kombinované rámy 

Kombinované rámy jsou pojením nejen trubkových a lisovaných rámů, ale často 

mají jako důležitý stavební díl odlitek nebo i výkovek. Kombinovaný rám se může např. 

skládat z odlitku ze slitin lehkých kovů, tvořícího hlavu, celou spodní přední část rámu i s 

upevněním pro motor, a z trubkové horní a zadní části rámu. 18  

 

1.5.2 Metody svařování 

Svařování se používá téměř ve všech výrobních oborech a to jak při výrobě a 

kompletaci nových strojů a velkých konstrukčních celků – ocelových konstrukcí, 

tlakových nádob, kotlů, parních generátorů, jaderných reaktorů, mostů, lodí a jiných 

dopravních prostředků, tak i při opravách. Postupně bylo vyvinuto velké množství metod 

svařování a dalších jejich modifikací, z nichž mnohé mají široké použití, jiné jsou naopak 

vhodné pro zcela specifické účely. 

 

 
Obr.7: Rozdělení metod svařování 16 
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1.5.3 Svařování za působení tepla 

Jiným názvem také tavné svařování, při kterém dochází ke spojení lokálním 

natavením svarových ploch základních materiálů, aniž by se použilo tlaku nebo rázů. 

Obvykle se ještě používá přídavný materiál stejného nebo hodně podobného chemického 

složení jako má základní materiál. Roztavený materiál tvoří tavnou lázeň. Protože ohřev 

probíhá jen v okolí svarových ploch, liší se krystalizace kovu tavné lázně od pochodů 

probíhajících při tuhnutí odlitků. Krystalizace probíhá ve velmi malém objemu taveniny v 

těsném spojení s tuhým základním kovem, přičemž rozmezí teplot mezi likvidem a 

solidem je velmi úzké. Svařované díly by měly být vyrobeny, pokud možno ze stejných 

základních materiálů – nejlépe se zaručenou svařitelností a před vlastním svařováním je 

většinou třeba provést tzv. předsvárovou úpravu – připravit svarové plochy – mechanicky 

obráběním např. frézováním, úhlovou bruskou apod., aby byly zbaveny oxidů a měly 

kovově čistý povrch, zejména bez rzi. Při tavném svařování dojde působením tepla k 

natavení takto vytvořených svarových ploch, k promísení základního kovu s roztaveným 

přídavným materiálem a vytvoří se nejprve tzv. kořen svaru, na který se postupně kladou 

další housenky až se vyplní celý průřez svaru - tzv. svarovým kovem spoje-tvořeným 

hlavně přídavným materiálem, který se na svarových plochách smísí se základním 

materiálem a pronikne do něj, čímž se vytvoří tzv. závar, charakterizovaný hloubkou 

závaru. Podle množství tepla vneseného do základních materiálů se vytvoří odpovídající 

tepelně ovlivněná oblast. Její velikosti a gradientu teploty jsou úměrná teplotní pnutí 

vedoucí ke vzniku následných deformací a způsobí také změnu struktury základního 

materiálu v blízkosti svaru. U ocelí se zaručenou svařitelností, tj. s obsahem uhlíku do 

0,22%, tyto změny nebudou až tak výrazné, avšak u ocelí s vyšším obsahem uhlíku – 

zejména pak u ocelí slitinových, může dojít v tepelně ovlivněné oblasti vlivem velkého 

gradientu teploty ke vzniku nevhodné Widmannstättenovy struktury s charakteristickými 

jehlicemi feritu, které budou prorůstat do perlitu, a protože bude ochlazování probíhat 

rychleji, vyloučí se při něm i některé nerovnovážné struktury – zejména martenzit, což 

způsobí křehkost, která vede k následnému praskání a ke vzniku trhlin v bezprostřední 

blízkosti svaru. Tomu je třeba zabránit snížením gradientu teploty– nejlépe předehřevem 

základního materiálu před svařováním – u legovaných ocelí až na 350 °C, nelegované oceli 

předehříváme na 100 až 250 °C. 16 

 
 

Obr.8: Názvosloví tupého a koutového svaru 16 
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Svařování se může provádět v různých polohách. Správná volba polohy má vliv na kvalitu 

svařování, produktivitu a s tím spojenou rentabilitu svařování. Pro zabezpečení správné 

vzájemné polohy svařovaných dílů se často používají svařovací přípravky – tzv. 

polohovadla. Lze svařovat ručně, poloautomaticky i automaticky různými metodami 

tavného svařování. 16  

 
Obr.9: Základní polohy při svařování: a) tupé svary; b) koutové svary 

 

V následujících kapitolách se práce zabývá nejčastěji používanými metodami tavného 

Svařování (viz obr.7 rozdělení metod svařování). První tři způsoby jsou méně časté – 

slévárenské svařování se používá zejména jako přilití např. bronzového věnce šnekového 

kola ke kotouči z jiného, obyčejného materiálu. Způsob řeší materiálovou úsporu a také 

zkrácení času na obrábění, které se omezí hlavně u velkých šnekových kol, pouze na 

dokončení zejména předlitého ozubení. Svařování kovářským způsobem za tepla není 

vyloženě tavné svařování, neboť jsou dva spojované materiály ohřáté na kovací teplotu a k 

jejich spojení dojde působením rázů. Používá se spíše výjimečně při volném uměleckém 

kování na kovadlině. Někdy se použije jednoduchých zápustek. Aluminotermické 

svařování se používá hlavně při svařování kolejnic, které se zaformují a využitím 

aluminotermické exotermické reakce prášku oxidu hlinitého se železem vzniklým teplem 

dojde k natavení konců kolejnic a k jejich svaření. 16 

 

1.5.3.1 Svařování plamenem 

U tohoto způsobu svařování je zdrojem tepla plamen, který vzniká spalováním 

směsi hořlavého plynu – acetylénu, případně vodíku nebo propanu kyslíkem. Svařovací 

souprava, která může být buď stabilní nebo mobilní se skládá z láhví opatřených lahvovým 

ventilem, redukčním ventilem s obsahovým a pracovním manometrem, hadic– pro hořlavý 

plyn červená, pro kyslík modrá, svařovacích hořáků a příslušenství. Svařovací hořáky 

slouží k smíšení hořlavého plynu s kyslíkem v požadovaném poměru, k regulaci 
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požadované výstupní rychlosti směsi a k vhodnému tvarování plamene pro daný způsob 

svařování. Používají nízkotlaké - injektorové, nebo jako vysokotlaké – směšovací hořáky. 

Přídavný materiál ve formě svařovacího drátu, od průměru 1,6 do 8 mm se používá pro 

vyplnění svarové spáry. Výjimku tvoří přídavné materiály pro svařování šedé litiny a 

navařování, kdy se používají tyčinky nebo trubičky. 

Tavidla se používají k zabránění oxidace a rozpouštění oxidů a povrchu kovů. Vyrábějí se 

na bázi chloridů a fluoridů alkalických prvků ve formě prášků, past a roztoků. Na přídavný 

materiál se nanášejí jako obal nebo jsou výplní trubičky. 

Svařovací plamen lze regulovat pomocí ventilů hořáku. Podle chemického složení 

rozeznáváme tyto druhy plamene: 

 

Neutrální – vzniká spalováním přibližně stejného množství kyslíku a acetylénu. Vnitřní 

kužel plamene je ostře ohraničen. Lze jím dosáhnout teplotu přes 3100 °C. 

 

S přebytkem acetylénu – vyznačuje se svítícím závojem kolem vnitřního kužele a 

používá se při svařování hliníku nebo při navařování některých speciálních slitin. 

 

S přebytkem kyslíku – zvýšením obsahu kyslíku ve směsi se vnitřní kužel zkrátí, je 

ostřejší a má namodralou barvu. Plamen má oxidační charakter, není vhodný pro ocel, 

litinu a lehké kovy. Používá se pro svařování mosazí. 

 

Dále, podle výstupní rychlosti plamene rozlišujeme: 

Ostrý plamen – s vysokou výstupní rychlostí plynů má tendenci se odtrhnout od ústí 

hořáku, případně zhasnout. 

 

Normální plamen – má optimální výstupní rychlost a používá se pro většinu prací, hoří 

klidně a zaručuje nejlepší vzhled sváru. 

 

Měkký plamen – má malou výstupní rychlost, a proto má tendenci ke zpětnému šlehnutí. 

Používá se pro tenké plechy z lehkých kovů. 

 

Příprava materiálu pro svařování plamenem  

Pro vznik kvalitních svárů, je nutné před svařováním zbavit svarové plochy nečistot, barvy, 

rzi apod. Podle tloušťky materiálu se svarové plochy upravují, aby bylo zajištěno dokonalé 

provaření. Často se zhotovují úkosy např. hoblováním, frézováním případně řezacími nebo 

drážkovacími hořáky. 

 

Technika svařování plamenem 

V praxi se nejběžněji používá svařování dopředu. Tato technika je vhodná pro plechy 

tloušťky nad 3 mm. Plamenem se roztaví základní materiál a do tavné lázně 

se přerušovaně ponořuje přídavný materiál. Svar musí mít provařený kořen, dostatečné 

převýšení housenky a hladký povrch s jemnou kresbou. 

Svařování dozadu – Jak už vyplývá z názvu, hořák se pohybuje opačně než směřuje 

plamen. Tato technika se používala dříve pro plechy velké tloušťky; dnes se již prakticky 

nepoužívá. Tuto techniku vytlačila metoda svařování elektrickým obloukem, která je 

produktivnější a dává kvalitnější svary. 
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I když význam svařování plamenem velmi poklesl, jedná se stále o důležitou technologii 

spojování materiálů používanou zejména při opravách, při svařování trubek menších 

průměrů a tlouštěk stěn apod. Předností je univerzálnost, neboť lze svařovat oceli, litinu i 

neželezné kovy. Výměnou svařovacího nástavce za řezací je možno týmž zařízením i 

tepelně dělit ocel. 16 

 

1.5.3.2 Svařování elektrickým obloukem 

V současnosti je to nejpoužívanější metoda tavného svařování. Zdrojem tepla je 

elektrický oblouk, který hoří mezi elektrodou a svařovaným materiálem, případně mezi 

dvěma elektrodami zapojenými na vhodný elektrický zdroj.  

Elektroda buď jeom vede proud (netavné elektrody) nebo se i taví do svarové lázně (tavné 

elektrody-mohou být buď obalené nebo holé), aby byl do spoje dodáván plnicí kov a 

zároveň aby se stabilizoval oblouk, chránil svarový kov před účinky atmosféry a zpomalilo 

se chladnutí svaru. 

Protože kovy, zahřívající se na vysoké teploty obloukem, reagují na kyslík a dusík ve 

vzduchu, používá se ochranný ochranný plyn nebo struska, aby se minimalizoval kontakt 

roztaveného kovu se vzduchem. Po ochlazení roztavené kovy ztuhnou a vytvoří 

metalurgickou vazbu. 

 

Tepelný výkon Q [W] elektrického oblouku je množství tepla, které projde z oblouku do 

sváru. 

Q =  U I 

kde η ... je účinnost závislá na druhu svařování a bývá 0,7 až 0,85; 

U ... elektrické napětí [V]; 

I ... elektrický proud [A]. 

 

Při svařování se používá stejnosměrný nebo střídaný proud o intenzitě 30 až 500 A, i více a 

napětí 10 až 70 V. Zdrojem stejnosměrného proudu jsou točivé svařovací agretáty a 

zdrojem střídavého proudu jsou svařovací transformátory. 

 

Rozhodující vliv na jakost svaru při ručním svařování má průměr elektrody, svařovací 

proud, délka oblouku a rychlost svařování.  

 

 

▪ Svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou 

Teplem elektrického oblouku se taví svařovaný materiál, kovové jádro elektrody i její 

obal. Současné tavení potahového povlaku na elektrodě vytvoří plyn a strusku, která chrání 

svarovou lázeň před okolní atmosférou. Jedná se o všestranný proces ideální pro spojování 

železných a neželezných materiálů s různými tloušťkami materiálu ve všech polohách. 

Struska také zpomaluje rychlost ochlazování, eliminuje vznik teplotních pnutí a s tím 

spojených deformací materiálu. Nejčastější využití je při ručním svařování.  
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▪ Svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře 

Tyto procesy svařování elektrickým obloukem využívají teplo vytvářené stejnosměrným 

elektrickým obloukem mezi spotřební kovovou elektrodou a obrobkem, elektroda s 

obrobkem se roztaví vytvoří tavnou lázeň, která umožňuje vytvořit spoj. Před okolní 

atmosférou je užíváno ochranné umělé atmosféry pomocí ochranného plynu. Podle 

použitého ochranného plynu a podle elektrody rozlišujeme i způsoby obloukového 

svařování v ochranném plynu: 

 

▪ Svařování v ochranné atmosféře oxidu uhličitého tavnou elektrodou   

Metoda MAG –Metal Aktiv Gas. 

Svařování MAG používá aktivní ochranné plyny, především pro svařování nelegovaných, 

nízkolegovaných i vysokolegovaných ocelí. Tyto ochranné plyny jsou směsi oxidu 

uhličitého, argonu a kyslíku. Svařuje se výhradně stejnosměrným proudem při kladné 

polaritě elektrody. 16, 22 

 

 

 

Obr.10: Svařování metodou MAG 

▪ Svařování v ochranné atmosféře argonu tavnou elektrodou  

Metoda MIG - Metal Inert Gas. 

Tento proces používá inertní plyny nebo směsi plynů jako ochranný plyn. Argon a helium 

se obvykle používají pro MIG svařování neželezných kovů, jako je hliník, měď nebo titan. 

Elektroda je plynule dodávána do místa svaru podávacím zařízením. Výhoda směsného 

plynu je v zajištění rychlého ohřevu, dostatečné tekutosti a náležitém odplynění 

roztaveného kovu. Svařuje se opět stejnosměrným proudem při kladné polaritě elektrody 

poloautomatickým nebo automatickým režimem. 

 

 

Svařovací zařízení pro metodu MIG a MAG je stejné – mění se jen ochranný plyn 

popřípadě svařovací drát. Proto se často uvádí označení svařování MIG/MAG. 

Nevýhodou svařování MIG je to, že nemůže být provedeno ve svislé nebo horní poloze 

kvůli vysoké tepelné a tekuté povaze svařovacího bazénu. Svařování MAG lze provádět ve 
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všech polohách, což z něj činí jeden z nejpoužívanějších svařovacích procesů. Nevýhody 

MAG svařování zahrnují zkušenosti potřebné pro správné provedení tohoto procesu a také, 

že nelze provádět venku, protože svařovací plyn musí být chráněn před větrem. 

Zvláštní variantou svařování MIG/MAG je tzv. svařování s pulzujícím obloukem –

MIGp/MAGp, při kterém se v průběhu svařování mění hodnota svařovacího proudu – 

pulzuje. 

Dalším pokrokem je metoda rotujícího oblouku – TIME (Transfered Ionized Molten 

Energy). Elektromagnetické síly, které vznikají v důsledku vysoké proudové hustoty, 

způsobují odklon oblouku od nataveného konce elektrody ze směru pohybu drátu a uvádějí 

ho do rotačního pohybu. 

▪ Svařování v ochranné atmosféře argonu netavnou elektrodou  

Metoda WIG – Wolfram Inert Gas; v anglosaských zemích je tato metoda označována 

Metoda TIG – Tungsten Inert Gas. 

Při svařování WIG/TIG se vytváří elektrický oblouk mezi netavnou wolframovou 

elektrodou a obrobkem v inertní atmosféře netečného plynu - argonu nebo heliu. Malý 

intenzivní oblouk poskytovaný špičatou elektrodou je ideální pro vysoce kvalitní a přesné 

svařování. Netečný plyn chrání svarový kov před přístupem vzduchu a zvyšuje stabilitu 

svařovacího oblouku. Svařuje se zpravidla ručně, střídavým napětím – hliník, hořčík a 

jejich slitiny nebo stejnosměrným proudem – ocel, měď, titan a jejich slitiny. Tenké plechy 

lze svařovat bez přídavného materiálu, materiály větší tloušťky je nutno svařovat s 

přídavným materiálem stejného složení jako je základní materiál. Do svařovacího oblouku 

se přivádí ručně nebo podavačem drátu. Netavná elektroda je buď z čistého wolframu nebo 

s přísadou oxidu thoria. 

 

Metoda WIG se používá s úspěchem pro svařování korozivzdorných a žáropevných ocelí, 

lehkých kovů a jejich slitin, mosazi, niklu a titanu. 

 

▪ Svařování plazmou  (PAW- plasma arc welding) 

Podobně jako TIG, používá PAW  elektrický oblouk mezi nespotřebitelnou elektrodou a 

anodou, které jsou umístěny uvnitř těla hořáku. Elektrický oblouk se používá k ionizaci 

plynu v hořáku a vytvoření plazmy, která je poté protlačena jemným otvorem v 

trysce. Tímto způsobem je plazma oddělena od ochranného plynu. . Plazmový oblouk je 

stabilní a mimořádně dlouhý, úzký, takže svarová lázeň je malá. Jako plazmový plyn se 

pro ocel používá čistý dusík, pro neželezné kovy argon a vodík. Plazmový hořák je chlazen 

vodou. Svařování se provádí střídavým i stejnosměrným proudem. Svařovat lze všechny 

druhy materiálů, které se jinak běžně svařují metodou WIG. 

 

▪ Svařování pod tavidlem 

Často používaný proces s kontinuálně přiváděnou spotřební elektrodou a přikrývkou 

tavitelného toku, který se stává vodivým, když je roztavený, a poskytuje proudovou cestu 

mezi částí a elektrodou. Tavivo také pomáhá předcházet rozstřiku a jiskrám a zároveň 

potlačuje výpary a ultrafialové záření. Svařuje se jak stejnosměrným, tak i střídavým 

proudem. Metodu lze snadno automatizovat – použitím tzv. svařovacího 

traktoru. Lze použít i tzv. tandemového způsobu automatického svařování za použití 

https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-plasma-welding
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dvojité svařovací hlavy pro realizaci svařování symetrických svařovaných konstrukcí. 16, 22 

 

 

 
Obr.11: Princip svařování pod tavidlem 16 

 

▪ Elektrostruskové svařování 

Vertikální proces používaný pro svařování tlustých plechů nad 25 mm v jednom 

průřezu. Holá drátová tavná elektroda, případně skupina elektrod, zasahuje do tavidla, 

které je v pevném skupenství nevodivé. Po zažehnutí oblouku začne tavidlo měnit své 

skupenství a stává se postupně vodivým. Po určité době oblouk zanikne, tekuté tavidlo je 

dále ohříváno odporově. Teplem strusky se odtavují konce elektrody a natavuje se 

svařovaný materiál. Dvě vodou chlazené měděné příložky regulují postup procesu 

ochlazování a zabraňují úniku roztavené strusky. Výhodou je vysoká tepelná účinnost – až 

80% a značná produktivita, která roste s tloušťkou svařovaných součástí. Svařují se hlavně 

kotlové pláště, velké celky z odlitých nebo vykovaných dílů apod. 16,22 

 

       Legenda: 

1 – základní kov 

2 – elektrody 

3 – kluzové kontakty 

4 – příčný pohyb elektrod 

5 – svarová lázeň 

6 – roztavená struska(tavidlo) 

7 – svar 

8 – závar 

9 – měděné příložky 

10 – chladící voda 

 
Obr.12: Elektrostruskové svařování 16 

▪ Svařování elektronovým paprskem 

Svazek elektronů emitovaný rozžhavenou wolframovou katodou je urychlován napětím až 

150 kV směrem k cloně – anodě. Svazek paprsků dále prochází zaostřovacími 

elektromagnetickými čočkami, které jej soustředí do místa svaru. Kinetická 
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energie elektronů, dopadajících na svařovaný materiál, se mění na tepelnou, čímž teplota 

může dosáhnout 5 000 až 6 000°C. Pohybem svařovaného předmětu se vytvoří potřebný 

svar. Tímto způsobem lze svařovat několik součástí nad sebou jedním průchodem svazku 

elektronů, tzv. přes stěnu. Další výhodou je vysoká produktivita – rychlost svařování je 

10x větší než u svařování metodou WIG. 16 

 
Obr.13: Princip svařování elektronovým paprskem 16 

▪ Svařování laserem 

Podstatou je soustředění energie elektromagnetického záření viditelného světla na 

malou plochu do místa svaru. Generátorem paprsků vysoké intenzity je laser. Uplatňuje se 

hlavně při svařování malých součástí s vysokým bodem tání-dříve hlavně pouze pro 

vědecké účely. Dnes se využívá i průmyslově – např. při svařování dílů karoserií z tenkých 

plechů. Svar není prakticky okem rozpoznatelný. Laserové svařování je proces používaný 

ke spojení kovů nebo termoplastů pomocí laserového paprsku k vytvoření svaru. Z 

vysílače – xenonové výbojky a rubínového krystalu vychází mnohonásobně zesílený 

světelný paprsek, který je do místa svaru fokusován. Přeměnou energie záření na tepelnou 

energii se místo dopadu – svaru ohřeje na teplotu svařování – až na několik desítek tisíc 

stupňů Celsia. Svařovací parametry lze přesně nastavit. Charakter svaru je podobný jako u 

svařování elektronovým paprskem. Vzhledem k tomu, že se jedná o koncentrovaný zdroj 

tepla, může být laserové svařování v tenkých materiálech prováděno při vysokých 

svařovacích rychlostech v jednotkách metrů za minutu a v tlustších materiálech mohou 

vytvářet úzké a hluboké svary. Metoda je vhodná i pro svařování velmi tenkých materiálů 

– řádově několik mikrometrů. 16, 23 
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1.5.4 Svařování působením tepla a tlaku 

Patří sem metody, při kterých dochází k natavení stykových ploch a vyvození 

potřebného tlaku, kterým nastane svaření. Nezáleží, jaký zdroj tepla se použije. Volí se 

takový, který nejlépe vyhovuje praktickým požadavkům. 

 

▪ Svařování elektrickým odporem 

Svařovanými díly protéká elektrický proud, přičemž v místě spoje je největší přechodový 

odpor. Materiál se zde zahřeje na teplotu svařování a tlakem se spojí – svaří. Používá se v 

kusové i sériové výrobě, neboť lze tuto metodu snadno mechanizovat a automatizovat. 

 

▪ Stykové svařování 

Svařování probíhá odtavovacím způsobem, takže stykové plochy není třeba před svařením 

pečlivě čistit ani upravovat. Po přivedení dílů do elektrického kontaktu dojde k ohřevu 

stykových ploch na odtavovací teplotu. Po zažehnutí oblouku nastává vlastní odtavení. V 

další fázi se vypne elektrický proud, díly se k sobě přitlačí a svaří, čímž se i odstraní zbylé 

nečistoty. 16 

 

 
Obr.14: Princip stykového svařování 16 

▪ Bodové svařování 

Svařované díly se přeplátují, sevřou mezi dvě elektrody a zapne se elektrický proud. V 

místě největšího přechodového odporu, tj. ve stykových plochách dojde k roztavení a 

svaření. Jakmile je svar proveden, vypne se nezávisle na obsluze svařovací okruh a 

svar dále tuhne pod tlakem. 

 

▪ Švové svařování 

Je obdobou bodového svařování, avšak vodou chlazené elektrody mají tvar kotouče. Lze 

jimi zhotovit průběžné svary přeplátovaných plechů. 
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▪ Výstupkové svařování 

Tato metoda patří mezi nejproduktivnější a pro její realizaci se používají svařovací lisy. 

Deskové elektrody nejprve stisknou svařované díly a po dosednutí výstupků se zapne 

svařovací proud. Tím dojde v místě styku obou dílů k natavení a ke svaření. Svařovací lisy 

pracují většinou automaticky, a proto mají uplatnění hlavně v hromadné výrobě. 

 

▪ Impulzní odporové svařování 

Potřebná energie se akumuluje v kondenzátorové baterii a během svařování se vybíjí 

krátkým impulzem přes primární vinutí impulzního transformátoru. Jde o novou 

progresivní a velmi produktivní metodu svařování, která se rychle rozšiřuje hlavně v 

podmínkách hromadné výroby v podmínkách automobilového průmyslu. 

 

▪ Indukční svařování 

Ohřev na teplotu svařování – asi 150 °C pod teplotu tavení materiálu je realizován 

tepelným účinkem indukovaného střídavého proudu. Ohřívací cívka – induktor, 

konstruovaný podle tvaru svařovaných dílů, provede lokální ohřev a tlakové zařízení 

dokončí svaření. Používá se při automatizované výrobě trubek. 

 

▪ Svařování třením 

Podstatou je přímá přeměna mechanické energie v tepelnou. Svařované součásti se upnou 

do svařovacího zařízení tak, aby se vzájemně dotýkaly svarovými plochami. Otáčením 

jedné součásti a za současného působení tlaku se vlivem tření svarové plochy rychle ohřejí 

na teplotu svařování. Ke svaření dojde následně vyvozením pěchovacího tlaku po zastavení 

stroje. Třením lze svařovat nelegované i legované konstrukční oceli, neželezné kovy – 

měď, mosaz i ve vzájemné kombinaci kruhového i mezikruhového průřezu. 

 

▪ Svařování působením tlaku 

Podstata těchto metod záleží ve vzájemném přiblížení svařovaných dílů na vzdálenost 

odpovídající řádově parametru krystalové mřížky jejich materiálů. Ke svaření dojde vlivem 

difúze, kdy se ve stykových plochách vytvoří vazby mezi hraničními mřížkami. 

 

▪ Svařování tlakem za studena 

Stykové plochy svařovaných součástí se zbaví oxidů a přitisknou se pomocí čelistí k sobě 

tak, aby ve stykových plochách vznikl tlak vyšší, než je mez plasticity základního 

materiálu. 

 

▪ Svařování ultrazvukem 

Spojované díly jsou vystaveny účinkům ultrazvuku za současného působení tlaku. 

Svařovací zařízení vytváří mechanické kmity a ty jsou přenášeny vlnovcem na  

tzv. sonotrody, které soustřeďují tlakovou sílu a mechanické kmity do místa svaru. Při 

svařování kovů působí tlaková síla a mechanické kmity ve vzájemně kolmých směrech. 16 
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1.5.5 Svařitelnost oceli 

 

Svařitelnost je technologická vlastnost vyjadřující komplexní charakteristiku 

materiálu určující vhodnost kovu pro požadované svařované spoje předepsané jakosti a 

konstrukční spolehlivosti. Svařitelnost záleží na chemickém složení materiálu, konkrétně 

na jeho obsahu uhlíku. Mezi další legující prvky, které mají menší vliv na tvrdost oceli, 

patří mangan, molybden, chrom, vanad, nikl a křemík. Abychom mohli tento všestranný 

materiál úspěšně svařovat, je třeba se seznámit s různými druhy ocelí a jejich vlastnostmi. 

 

Vhodnost kovu ke svařování je charakteristika, která vyjadřuje změnu vlastností kovu 

v důsledku svařování. Je podmíněna těmito základními činiteli: 

▪ chemickým složením, 

▪ metalurgickým způsobem výroby, 

▪ způsobem lití a sváření, 

▪ tepelným zpracováním. 

 

Svařitelnost jednotlivých kovových materiálů a jejich slitin je velmi rozdílná a je uváděna 

v příslušných normách jakosti a v materiálových listech. Rozlišujeme svařitelnost tavnou a 

tlakovou. 

 

Tavná svařitelnost závisí na chemickém složení, způsobu výroby, tepelném zpracování a 

dále vzhledem k těmto činitelům i na tloušťce svařovaných materiálů. Vyjadřujeme ji 

následovně těmito čtyřmi stupni:  

▪ svařitelnost zaručená,  

▪ svařitelnost podmíněná,  

▪ svařitelnost dobrá,  

▪ svařitelnost obtížná. 

 

Nelegované oceli 

Oceli s nízkým obsahem uhlíku, konkrétně s 0,15 - 0,3 % uhlíku a až 0,9 % manganu mají 

dobrou svařitelnost. Ty s méně než 0,2 % uhlíku jsou zaručeně svařitelné, i když musíme 

vždy brát v potaz i obsah ostatních prvků a nečistot. Oceli s obsahem uhlíku vyšším než 

0,25 % jsou v některých aplikacích náchylné k praskání. Naopak oceli s méně než 0,12 % 

uhlíku mohou být citlivé na pórovitost. Veškerou nízkouhlíkovou ocel lze svařovat 

jakýmkoli běžným svařovacím procesem, pozor ale na oceli s obsahem C > 0,5 %, ty se 

nedoporučují pro svařování vůbec – zejména v sériové výrobě. 

 

U ocelí nelegovaných, nízkolegovaných a středně legovaných, tvářených a ocelí na 

odlitky se uhlíkový ekvivalent stanoví ze vztahu: 
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U legovaných ocelí se tavná svařitelnost posuzuje především podle jejich prokalitelnosti. 

Vliv jednotlivých prvků, které zvyšují prokalitelnost a působí na vznik martenzitu podobně 

jako uhlík se 

vyjadřuje tzv. uhlíkovým ekvivalentem, který má být  0,5 Ce [%] a stanoví se pro oceli ze 

vztahu 

 

kde t je tloušťka materiálu mm. 

Legované oceli mají často vynikající tvrdost, vyšší odolnost proti korozi, ale špatnou 

svařitelnost. Jsou-li svařovány, jsou náchylné k praskání, pokud není věnována pozornost 

předehřátí, rychlosti ochlazování a zpracování po svařování.  

 

Nerezové oceli  jsou skupinou vysoce legovaných ocelí, které obsahují nejméně 10,5 % 

chromu. Jsou široce upřednostňováni kvůli jejich stabilitě i v těch nejagresivnějších 

prostředích. Nerezové oceli jsou obvykle legovány s řadou dalších prvků ke zlepšení 

tepelně odolných vlastností, zlepšení mechanických vlastností a výrobních charakteristik a 

samozřejmě ke zlepšení odolnosti proti korozi. Tyto legující prvky také ovlivňují jejich 

svařitelnost. 

 

U korozivzdorných ocelí se proto pro spolehlivost svaru provádí většinou tzv. 

Schäfflerův výpočet ekvivalentu chrómu a niklu a na základě jejich velikosti se 

kontrolují strukturní složky v tepelně ovlivněné oblasti podle Schäfflerova diagramu. 

Ekvivalent chrómu stanovíme ze vztahu: 

 
 

ekvivalent niklu ze vztahu: 

 
Pro spolehlivost svarového spoje by se neměl v tepelně ovlivněné oblasti svaru vyskytovat 

martenzit. Pokud podle kontroly toto nebezpečí hrozí, je třeba ocel před svařením 

předehřát. Teploty předehřevu se určují podle výše uvedených ekvivalentů výpočtem, 

případně podle dalších diagramů uvedených v odborné literatuře. 16, 22 

https://www.onlinemetals.com/en/buy/stainless
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Obr.15: Schäfflerův diagram 16 

 

Odporová (tlaková) svařitelnost je vlastnost materiálů, vyjadřující schopnost vytvořit 

pomocí odporového tepla a působení tlaku pevné spojení požadovaných vlastností. 

Měřítkem odporové svařitelnosti je komplexní působení jednotlivých prvků na její 

prokalitelnost. Opět je vyjádřena ekvivalentem uhlíku ze vztahu, který má tentokrát    

tvar: 16 

 
 

 

1.5.6 Příprava a zpracování svaru 

 

Při svařování dochází vlivem nerovnoměrného ohřevu ke vzniku vnitřního pnutí, a tím 

k deformacím – smrštění svarku. Rozlišujeme tyto deformace: 

▪ podélné – vznikají podélným smrštěním svarového kovu a u tupých i koutových 

svarů se projevují zkrácením délky svarku; 

▪ příčné - vznikají příčným smrštěním svarového kovu a projevují se zkrácením šířky 

svarku; 

▪ úhlové - vznikají různým příčným smršťováním, neboť horní části svaru mají větší 

rozměr, a proto se smrští víc než dolní. 16 
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Obr.16: Deformace při svařování 16 

Nejen potlačení těchto deformací a s tím i způsobených pnutí ve svarku, ale i pro zjemnění 

struktury slouží tepelné zpracování. Účelem je dosažení co nejlepších vlastností u 

svarového kovu i u vrstvy základního materiálu u níž došlo vlivem ohřevu k nežádoucím 

změnám struktury. Tepelné zpracování rozlišujeme na 2 typy: 

 

Tepelné zpracování před svařováním 

▪ Normalizační žíhání – provádí se u nelegovaných ocelí, zejména u svařenců větší 

tloušťky. Cílem je dosažení rovnoměrné a jemné struktury, aby měl materiál 

rovnoměrně rozložené mechanické vlastnosti po celém průřezu. 

▪ Zušlechťování – účelem je dosažení nejvýhodnějších plastických vlastností – 

zejména tažnosti a houževnatosti, pro lepší odolnost svaru proti pnutí. 

▪ Žíhání na měkko – provádí se u ocelí již tepelně zpracovaných kalením, aby se 

odstranil jeho nepříznivý vliv před svařováním. 

▪ Předehřívání – provádí se před svařováním – nejčastěji na teplotu mezi  

100 a 400 °C pro zmenšení teplotního spádu při svařování, a tím i zamezení 

praskání svarů. 

 

Tepelné zpracování po svařování 

▪ Normalizační žíhání – na teploty 820 až 950 °C podle obsahu uhlíku. Jeho účelem 

je odstranění hrubého zrna – zjemnění struktury ve svarovém spoji a tepelně 

ovlivněné oblasti a dosažení dobré tažnosti a houževnatosti. 

▪ Žíhání ke snížení vnitřního pnutí – zejména u ocelí nelegovaných na teplotu    

500 až 650°C. 

▪ Popouštění – u legovaných ocelí na teploty 650 až 750 °C a jeho účelem je 

odstranění vnitřního pnutí při současném změkčení svaru a tepelně ovlivněné 

oblasti za účelem dosažení lepších plastických vlastností.16 
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2 STUDIE PROVEDITELNOSTI VÍCEÚČELOVÉHO PROSTORU 

KAVÁRNY S PŮJČOVNOU A PRODEJNOU MOTOCYKLŮ 

2.1 Shrnutí projektu 

Tato kapitola shrnuje nejdůležitější data z celého projektu a z nich vyplývající 

závěry. 

Předmětem této studie proveditelnosti je vyhodnocení záměru otevření multifunkčního 

prostoru kavárny v okolí Lužáneckého parku v Brně se zaměřením na upcyklaci. Byla 

provedena marketingová analýza a průzkum trhu, jakožto i externí a interní analýzy 

prostředí a v neposlední řadě i finanční analýzy. Z nich byly poté vyvozen odhad denní 

poptávky a následná doporučení. 

Vzhledem ke skutečnosti, že bude kavárna na místě, kde v minulosti nebylo žádné 

stravovací zařízení, bude velmi důležitá marketingová kampaň, zacílená na zvýšení 

povědomí mezi obyvateli Brna o nově otevřené kavárně, která bude probíhat jak online na 

platformách jako jsou google, facebook, instagram a další, tak i osobně, a to formou 

roznosu letáků v okolí kavárny. Pro bezproblémový chod kavárny bude přijato 6 

zaměstnanců, z čehož 3 zaměstnanci budou na hlavní pracovní poměr a 3 budou 

zaměstnáni formou dohody o provedení práce. Stálí zaměstnanci dále projdou baristickým 

kurzem a kurzem o technice čepování z výčepního zařízení. 

Podstatnou částí této studie je výběr dodavatelů, jelikož kavárna je založena kvalitních a 

lokálních surovinách, respektive dodavatelů. Ke každému dodavateli je přiřazen i náhradní 

dodavatel produktů k zajištění plynulého chodu i při náhlém výpadku jednoho z 

dodavatelů. 

V následující tabulce je možné vidět celkové investiční náklady projektu. 

Tab.1: Investiční náklady projektu 

Investiční náklady  
Náklady na vybavení 444 961 Kč 
Provozní náklady 199 820 Kč 
náklady na oběžný majetek 50 851 Kč 
Celkem 695 632 Kč 

  

Studie byla vypracována ve třech možných variantách návštěvnosti kavárny-ve variantě 

realistické, optimistické i pesimistické na 3leté provozní období. Tyto varianty 

návštěvností jsou podrobně popsány v kapitole 2.3.2 Odhad denní poptávky. 

  

V následující tabulce můžete vidět ekonomické vyhodnocení projektu ve všech variantách. 

Tab.2: ekonomické vyhodnocení projektu 

 Realistická Optimistická Pesimistická 

ČSH 2 028 620 Kč 4 382 012 Kč -550 459 Kč 
DN 1,063 Roku 0,5459 Roku — Roku 
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Z uvedené tabulky je možné vidět pozitivní výsledky studie. Dle doby návratnosti a 

čisté současné hodnotě u realistické a optimistické varianty je možné projekt přijmout. Při 

předpokladu pesimistické varianty není tento projekt možné, při tomto tříletém provozním 

období, přijmout a bylo by nutné počítat s pětiletým provozním obdobím. 

 

2.1.1 Návrh projektu 

Jméno společnosti: Useless coffee & store 

 

Sídlo společnosti: Brno střed ( okolí lužáneckého parku) 

 

Odpovědná osoba:  Jan Drkoš 

    tel.: 721062116 

    bydliště: Údolní 87, 60200 Brno 

 

Společník:   Lucie Šťastná 

 

2.1.2 Účel studie proveditelnosti 

V této studii proveditelnosti jde o zhodnocení otevření nové kavárny v centru Brna, 

zaměřené na upcyklaci a udržitelnost. Nedílnou součástí studie jsou analýza trhu, tak i 

analýzy vnějšího a vnitřního prostředí kavárny, volba dodavatelů a realizační plán. 

Výsledkem této studie je zhodnocení projektu, to znamená jeho přijmutí, či zamítnutí. 

 

2.1.3 Představení investora a společníků 

 Investorem a zároveň i zpracovatelem tohoto projektu je Bc. Jan Drkoš, bydlištěm 

Údolní 87, 60200 Brno. Investor bude zároveň i majitelem kavárny dohromady se 

společnicí, slečnou Lucií Šťastnou-absoloventkou ISŠ Slavkov u Brna, oboru hotelnictví a 

cestovní ruch. Lucie Šťastná má mimo vzdělání v oboru i mnohaletou praxi v gastronomii 

v Brně a okolí a bude zároveň i ve funkci manažerky kavárny. 

Majitelé kavárny budou projekt financovat z vlastních zdrojů a ze zdrojů tichého 

společníka ve výsledné částce 1 000 000 Kč. 

 

2.1.4 Hlavní parametry projektu 

Název provozovny:  Useless coffee & store  

 

Místo:     ul. Jeřábkova 

    Černá pole 

    60200 Brno 
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Tab.3: Otevírací doba provozovny 

OTEVÍRACÍ DOBA HODINY 

PONDĚLÍ-ČTVRTEK 10-22 

PÁTEK 10-24 

SOBOTA 14-24 

NEDĚLE 14-22 

Kapacita podniku:  62 osob 

Investor:  Jan Drkoš, Lucie Šťastná 

Zpracovatel:   Jan Drkoš 

 

2.1.5 Cíl projektu 

Cílem tohoto projektu je otevření fungující kavárny ze začátku roku 2021, kterou si 

lidé oblíbí prostřednictvím kvalitních, lokálních surovin a perfektnímu servisu, díky čemuž 

se do kavárny budou s radostí vracet. 

 

2.1.6 Shrnutí projektu 

Useless cofee & store s.r.o. je upcyklační kavárenský multifunkční prostor s důrazem 

na lokální produkty a ruční práci. V kavárně se bude nacházet část pro konzumaci nápojů a 

jídla, vedle které bude i část prodejní s upcyklovaným oblečením a s půjčovnou a 

prodejnou motocyklů, které budou také obsahovat jistou formu upcyklace. Bude se jednat 

o motocykly ve stylu cafe racer-motocykly staršího data výroby, upravené do nynějších 

trendů v oblasti motocyklové komunity. 

Upcyklace je novodobý trend, oproti recyklaci se původní produkt neznehodnocuje, ale 

upravuje tak, aby se zvýšila jeho užitná hodnota. Vzhledem k nynějšímu zájmu lidí všech 

věkových skupin o ekologii lze předpokládat kladný vztah k této formě kavárenského 

prostoru a v blízkém okolí žádný podobný koncept podniku zatím neexistuje. 

 

2.1.7 Popis podnikatelské příležitosti 

Upcyklace je moderní trend, který je hojně využívaný v nejvyspělejších zemích a 

postupně přichází i do České republiky. Proto je zde předpoklad stálé klientely, zajímající 

se o životní prostředí s ekologičtějším smýšlením.  

V Brně neexistuje kavárna, která by vytvářela multifunkční prostory jako v tomto případě, 

kdy se pojí prodejna a půjčovna motocyklů ve stylu cafe racer s prodejem upcyklovaného 

oblečení a zároveň i prodejem kávy a pochutin. Výběrová káva z brněnské pražírny Rebel 

Bean je vynikající a rozhodně vytváří spolu s lahodným pivem z Brněnského pivovaru 

Kočovný Kozi další důvod, proč by se zákaznící, ať už třeba i z řad motocyklových 

nadšenců, měli vracet. 

Hlavní skupinou zákazníku by měli být vysokoškoláci a lidé do cca. 50 let, kteří se aktivně 

zajímají o životní prostředí a případně i o motocykly. 
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2.1.8 Popis projektu 

 Vzhledem k poměrně rozsáhlé oblasti podnikání, kde se vedle kavárny nachází také 

prodej a půjčovna motocyklů, zároveň i prodej oblečení se forma podnikání na 

živnostenský list jeví jako nevhodná. 

Useless cofee & store je proto zamýšleno jako společnost s ručením omezeným. S tím se 

také pojí lepší postavení v očích potenciálních dodavatelů a spolupracujících podniků. 

Nehledě na tento fakt je založení s.r.o. Vhodnější forma podnikání k odvodu DPH, kdy tato 

kavárna bude bezpochyby plátcem DPH, ať už díky většímu obratu než 1 milion kč/rok ale 

i kvůli plánované reklamě na portálech Google, facebook a instagram, které mají sídla 

mimo ČR a odesílají faktury za tyto služby samozřejmě bez DPH, které se následně v ČR 

musí odvést. 

Podnik se má nacházet v městské části Brno-střed s dostupností pro motorová vozidla bez 

nutnosti povolení vjezdu. Zájmová lokalita je okolí Lužáneckého parku, jedná se o místo s 

vysokou průchodností lidí a velmi dobrou dostupností pomocí městské hromadné dopravy. 

Cena pronájmu prostor v okolí parku Lužánky se pohybuje okolo 150-220 kč/m2-je potřeba 

okolo 150 m2 obslužného prostoru, proto se předpokládá s nájmem okolo 35000 kč. 

Ukázkový příklad prostoru k pronájmu můžete vidět na následujícím obr. 17. Prostory 

budou po celkové rekonstrukci. V prostorách se nachází i místnost, která má veškerou 

přípravu na zbudování kuchyně. Prostor je nachystán vč. vzduchotechniky, plynových 

přípojek, klimatizace, elektřiny a dalších nezbytných věcí. 

Obr.17: Vhodný prostor k pronájmu pro zamýšlenou kavárnu 24 

 

Vzhledem k poloze objektu, který se nachází mezi parky na Náměstí 28.října a parkem 

Lužánky je vysoká průchodnost lidí kolem podniku zajištěna, navíc se jedná o lokalitu 

hojně vyhledávanou mezi studenty, kteří jsou z velmi častí návštěvníci kaváren. 
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2.2 Externí analýzy 

2.2.1 Analýza PEST 

▪ Politicko-legislativní faktory 

Ochrana životního prostředí 

 Nejenom v zemích západní Evropy jsou biopotraviny středem zájmu, ale získávají 

si značnou oblibu i v Čechách. V prospěch biopotravin hovoří především fakt, že jsou 

produkovány v souladu s přírodními principy na ekologických farmách a při pěstování se 

nepoužívají žádné chemické prostředky ani umělá hnojiva. Potraviny bez chemických 

konzervantů mívají kratší dobu trvanlivosti než potraviny z konvenčních obchodů. 

Biopotraviny jsou pod neustálou kontrolou a producenti těchto potravin musí splňovat 

přísné podmínky a požadavky, aby mohli obdržet certifikát, na jehož základě mohou 

používat ochrannou známku a logo BIO. Přísné sledování produkce biopotravin dává 

záruku udržení jejich vysoké kvality. 

Biokáva, která je pěstována a odebírána z prověřených ekologických farem a bývá velmi 

často zcela zpracována v zemi původu. Je pěstována na vybraných plantážích bez použití 

chemických přípravků. Nejkvalitnější kávová zrna vybraných druhů arabiky i robusty jsou 

sklízeny převážně ručním sběrem a zpracovávány co nejšetrnějšími metodami. Vybrané 

kávy mají charakteristické chutě, které jsou typické pro oblasti, ze kterých káva pochází. 

Producenti biopotravin hospodaří způsobem, který je velmi šetrný k životnímu prostředí a 

zachovává přirozený ekosystém, v plodinách se nehromadí zbytky hnojiv a postřiků jako u 

běžných, konvenčně pěstovaných plodin. Biokáva stejně tak, jako ostatní biopotraviny, 

musí splňovat všechny požadavky na bezpečnost a nezávadnost. 25 

 

Alergeny 

Povinnost provozovatelů potravinářských podniků označovat alergenní látky byla do 

potravinového práva zavedena již v roce 2003. Až do vydání nařízení (EU) č. 1169/2011 

o poskytování informací o potravinách spotřebitelům se však tyto požadavky vztahovaly 

pouze na balené potraviny. 

Nařízení (EU) č. 1169/2011 požadavek na deklaraci údajů o alergenech rozšířilo i na 

nebalené potraviny, zabalené potraviny pro účely bezprostředního prodeje a pokrmy. 

Příslušná ustanovení tohoto nařízení platí od 13. prosince 2014. 

Povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat konečnému 

spotřebiteli informace o alergenních látkách v pokrmech se vztahuje na všechny typy 

zařízení společného stravování (např. restaurace, rychlé občerstvení, kavárny, cukrárny, 

bary, jídelny, menzy atd.). 26 

 

GDPR 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection 

Regulation) je nová legislativa, která začne platit od 25. května 2018. Cílem je zvýšit 

ochranu osobních dat občanů/spotřebitelů, zvednout úroveň tuzemského podnikatelského 

prostředí prostřednictvím zodpovědného zacházení s osobními údaji. 
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Je však pravdou, že na straně firem či subjektů veřejné správy se GDPR odrazí ve zvýšené 

administrativní zátěži. Ochrana osobních údajů není novým tématem, v současné době ji 

upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nicméně je třeba upozornit, že 

GDPR přináší nové povinnosti. Mohu uvést např. zpřesnění souhlasu se zpracováním 

osobních údajů, pro některé subjekty zavádí povinnost jmenovat pověřence na ochranu 

osobních údajů (DPO – Data Protection Officer), dále je nezbytné vést záznamy o 

činnostech zpracování či při rizikových zpracováních bude povinností provést předchozí 

posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA – Data Protection Impact Assessment) s 

možností využití konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů. 27 

 

EET 

Elektronická evidence tržeb je převratný systém, který má jeden hlavní cíl: narovnat 

podnikatelské prostředí v České republice. Zajišťuje, aby ti, kteří neplatí daně, neměli 

výhodu oproti poctivým živnostníkům a podnikatelům. Proto již některé z forem evidence 

hotovostních tržeb funguje v bezmála dvacítce evropských zemí. 

Férové prostředí je takové, kde mají všichni stejné podmínky a ve kterém řádné plnění 

povinností neznamená konkurenční nevýhodu. A právě proto je evidence tržeb od počátku 

zamýšlena jako plošné opatření pro hotovostní tržby napříč ekonomikou. 

Vedlejším, ale neméně důležitým efektem je lepší výběr daní. Podle Českého statistického 

úřadu dosahovaly před spuštěním elektronické evidence tržeb nevykázané tržby 160 mld. 

ročně.  28 

  

DPH 

Spolu se spuštěním první vlny elektronické evidence tržeb (EET) klesá restauracím DPH 

na 15 %. Nově se příloha č. 2, která obsahuje položky v první snížené sazbě, rozšiřuje o „ 

56 – Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny 

od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených 

pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků 

uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.“ 

Podle finanční správy je z hlediska určení správné výše sazby daně z přidané hodnoty 

u předmětných zdanitelných plnění nutné rozlišit ty části plnění vztahující se k podání 

alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků, neboť u těchto položek se první snížená 

sazba daně neuplatní. 29 

Nealkoholické nápoje včetně nealkoholického piva budou nadále zařazeny do snížené 15% 

sazby DPH s výjimkou nápojů podávaných ve stravovacích zařízeních, což od 1. května 

2020 podléhá 10% sazbě DPH. 

Do snížené sazby DPH 10 % bude nově od 1. května 2020 spadat položka „stravovací 

služba a podávání nápojů včetně točeného piva“. Pokud tak zákazník v rámci 

„restauračních služeb“ požívá točené pivo, nealko pivo, limonádu apod., všechny tyto 

položky budou nově v sazbě 10 %. Stále přitom platí, že musí být naplněna podstata 

restaurační služby, u níž existuje přidaná hodnota, jako je například obsluha, posezení, 

klimatizace, využití WC, úklid sklenice, její umytí a další rysy typické pro restaurační 

služby, které je povyšují nad pouhé „dodání zboží“. Právě a jedině u restauračních služeb 

https://www.podnikatel.cz/pruvodce/elektronicka-evidence-trzeb/povinne-subjekty-k-eet-v-prvni-vlne/
https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty/uplne/#p57
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umožňuje harmonizovaná evropská úprava aplikovat sníženou sazbu DPH u prodeje 

alkoholických nápojů. 30 

 

Politicko-ekonomická situace 

Česká republika je zemí s vyspělou tržní ekonomikou orientovanou na export. Mezi hlavní 

odvětví průmyslu v Česku patří průmysl chemický, strojírenský, potravinářský a hutnický. 

Česká ekonomika se od roku 2014 vrátila k růstu. Hrubý domácí produkt vzrostl v roce 

2018 o 3 %. K jeho růstu přispěla významně domácí poptávka, zvláště tvorba hrubého 

fixního kapitálu a výdaje na konečnou spotřebu domácností. K růstu hrubé přidané 

hodnoty (HPH) nejvýrazněji přispěla odvětví průmyslu a skupina odvětví obchodu, 

dopravy, skladování, ubytování a stravování. 31 

 

▪ Ekonomické faktory 

Inflace 

Míra inflace v únoru podle ČSÚ zrychlila meziročně na úroveň 3,7, z lednové hodnoty 3,6 

procenta. Inflace je tak nejrychlejší do března 2012, kdy dosáhla úrovně 3,8 procenta. Na 

zvyšování inflace působilo hlavně zvyšování ceny za bydlení, rovněž i zdražování potravin 

a nealkoholických nápojů. 

Lze očekávat, že v březnu inflace dále zrychlí. Od jara však její tempo bude postupně 

zvolňovat. V globální ekonomice totiž citelně sílí tlaky právě na zpomalování inflace, 

případně dokonce tlaky deflační. Ty pramení z poptávkového šoku, který způsobuje šíření 

koronavirové nákazy a opatření zaváděná v rámci boje s ní.  

Inflace bude od jara klesat. Za celý rok 2020 však vykáže úroveň 2,9 procenta. V případě 

výraznějšího poklesu cen pohonných hmot z důvodu probíhající ropné cenové války se 

celoroční inflace bude pohybovat kolem 2,5 procenta. Česká národní banka letos přistoupí 

ke snížení základních úrokových sazeb, ale nepůjde o tak masivní pokles úroků, jaký nyní 

předpokládá trh a jaký by mohla signalizovat nynější dramatická situace na světových 

trzích. 32, 33 

Průměrná mzda 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) dosáhla 

v Jihomoravském kraji ve 3. čtvrtletí 2019 částky 32 547 Kč (osoby přepočtené na plně 

zaměstnané) a proti stejnému období roku 2018 vzrostla o 2 012 Kč, tj. o 6,6 %. 

V mezikrajském srovnání byla mzda čtvrtá nejvyšší (po Hl. m. Praze, Středočeském 

a Plzeňském kraji), ve srovnání s průměrem republiky ale byla o 1 150 Kč nižší. 

Nominální růst průměrné mzdy byl mezi kraji 6. nejnižší a o 0,3 bodu zaostával za růstem 

mzdy v ČR. 

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně 

(inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. Ve 3. čtvrtletí 2019 činila míra inflace 

2,8 % (použit index spotřebitelských cen za celou ČR). Reálná mzda v Jihomoravském 

kraji tak vzrostla o 3,7 %. Je třeba dodat, že reálný růst mzdy byl zaznamenán ve všech 

krajích-nejvyšší ve Středočeském kraji, a to o 4,8 %. V rámci ČR reálná mzda vzrostla 

o 4,0 %. 34 

https://www.kurzy.cz/zpravy/533434-indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-unor-2020-mezirocni-rust-cen-mirne-zrychlil/
https://www.kurzy.cz/zpravy/533434-indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-unor-2020-mezirocni-rust-cen-mirne-zrychlil/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/
https://www.kurzy.cz/investice/koronavirus/
https://www.kurzy.cz/investice/koronavirus/opatreni/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/
https://www.kurzy.cz/finance/2020/
https://www.kurzy.cz/komodity/phm/
https://www.kurzy.cz/komodity/ropa/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/
https://www.kurzy.cz/obec/ceska/
https://www.kurzy.cz/urokove-sazby/
https://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/nominalni-mzda-v-kc-ctvrtletni-data/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/mzdy/
https://regiony.kurzy.cz/kraj/jihomoravsky/
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/
https://www.kurzy.cz/mzdy/
https://regiony.kurzy.cz/kraj/stredocesky/
https://regiony.kurzy.cz/kraj/plzensky/
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/mzdy/
https://www.kurzy.cz/mzdy/
https://www.kurzy.cz/mzdy/
https://www.kurzy.cz/mzdy/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/
https://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/spotrebitelske-ceny/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/
https://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/spotrebitelske-ceny/
https://www.kurzy.cz/mzdy/
https://regiony.kurzy.cz/kraj/jihomoravsky/
https://regiony.kurzy.cz/kraj/jihomoravsky/
https://www.kurzy.cz/mzdy/
https://regiony.kurzy.cz/kraj/stredocesky/
https://www.kurzy.cz/mzdy/
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▪ Sociálně kulturní faktory 

Bez kávy si mnoho Čechů nedokáže představit svůj den – rádi ji pijí v kavárnách, ale také 

doma. V domácím prostředí však její spotřeba podle maloobchodního auditu společnosti 

Nielsen klesá – v období od října 2017 do září 2018 se jí spotřebovalo 19 400 tun, což je 

v meziročním srovnání přibližně o 4 % méně. I přesto však roční tržby o 4 % narostly na 

více než 6,5 miliard korun. Může za to nejen zdražování, ale i přechod spotřebitelů 

k prémiovějším typům kávy, jako je káva zrnková nebo kapslová. Lidé jsou totiž v oblasti 

kávy a její přípravy mnohem informovanější než dřív, zajímají se o kvalitu i limitované 

edice z unikátních lokalit. 35 

Podle aktuálně zveřejněných údajů Eurostatu, statistického úřadu Evropské unie, Češi v 

roce 2018 za stravování mimo domov utratili zhruba 168 miliard korun. O rok dříve jejich 

útraty činily 161 miliard a v roce 2016 pak 148 miliard korun. 

„Vzhledem k makroekonomickému vývoji v loňském roce, zejména vzhledem k citelnému 

růstu cenové hladiny v oblasti stravování a vzhledem k velmi svižnému růstu mezd, ale i 

spotřebitelských výdajů, lze předpokládat, že v roce 2019 útraty Čechů v restauracích 

překonaly rekord roku 2018, když přesáhly úroveň 175 miliard korun,” doplnil ekonom 

Lukáš Kovanda. 

V loňském roce tak podle analýzy Češi v restauracích a kavárnách utratili o zhruba sto 

miliard korun více než v roce 2000. Na přelomu milénia totiž jejich výdaje za stravování 

mimo domov dle Eurostatu představovaly jen o něco více než 76 miliard korun. 36 

 

▪ Technologické vlivy 

Plody kávovníku – kávové třešně (bobule) – obsahují 2 zrnka obalená slupkou. Cílem 

zpracování je oddělit slupku s dužinou a získat čistá kávová zrna. Dále je zbavit vlhkosti, a 

zabránit tak zahnívání a nežádoucí fermentaci. Aktuálně celosvětově převládají tři způsoby 

zpracování kávových třešní: 

• Metoda praná/mokrá (washed nebo fully washed) 

• Metoda suchá (natural) 

• Metoda honey 

Někteří farmáři a závody používají lokálně i jiné způsoby – například „wet hulling“ 

v Indonésii. Tento postup se podobá mokrému zpracování, pouze s tím rozdílem, že 

pergamenovou slupku odstraňují ještě z vlhkých zrn. 

Praná metoda se zaměřuje výhradně na kávové zrno – nikoli obal. Zatímco ostatní metody 

vyžadují, aby celá kávová třešeň včetně dužiny měla dobrou chuť, u prané metody „stačí“ 

kvalitní zrnka. Tedy taková, která dozráváním získala dostatek přirozených cukrů a živin. 

Vyžaduje dokonalou znalost pěstování kávy. Farmáři dokáží způsobem pěstování tvořit 

požadovanou chuť. Zásadní roli hrají klimatické podmínky země původu. Zejména půda a 

počasí. Spolu se zvolenou odrůdou, stupněm zralosti, fermentace a postupem praní a sušení 

dotvářejí výsledné chuťové tóny. Proces mokrého zpracování dokáže vyzdvihnout kvality 

zrna nejlépe ze všech používaných metod. Proto se většina výběrových káv zpracovává 

tímto způsobem. Chuť kávy je čistší než u suché metody a lépe vystihuje původ a odrůdu. 

Má také nižší riziko zahnívání a vzniku plísní. 

https://www.nielsen.com/cz/cs/insights/news/2018/season-of-hot-beverages-boom-coffee-beans-capsules.html
https://www.coffeespot.cz/kava-podle-zeme-puvodu
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Nevýhodou je obrovské množství spotřebované vody, což znemožňuje využití v suchých 

oblastech. 

Suchý neboli přírodní proces zpracování kávy pochází z Etiopie. Suší se celé kávové třešně 

včetně dužiny a slupky. Metoda je levnější, ale vyžaduje specifické klimatické podmínky 

potřebné k dostatečně rychlému vysušení kávových plodů. Dnes se používá například 

v Brazílii. 

Metoda zpracování honey (medová) představuje kombinaci obou metod. Pojí se hlavně 

s Kostarikou. Když se podaří, výsledná chuť kávy je, jako by někdo přidal med a třtinový 

cukr. V posledních letech se objevují nové podkategorie: yellow, red, gold, black nebo 

white honey. Názvy vyjadřují schopnost způsobu zpracování ovlivnit chuť a celkový profil 

nápoje. 

Zrnka se suší na slunci i s částí lepkavé dužiny – odsud název honey. Výsledná chuť je 

ovocná, ale ne tak výrazně jako u káv zpracovaných suchou metodou. Mívá příjemnější 

kyselost než prané kávy, s intenzivní sladkostí a komplexním pocitem v ústech. 37 

▪ Shrnutí 

Díky zvyšujícímu se povědomí o ochraně životního prostředí a stále většímu zájmu o 

lokální a biopotraviny lze předpokládat nárůst poptávky u podniků zaměřených na ekologii 

a udržitelnost, popřípadě na podniky s rozsáhlou nabídkou lokálních potravin a nápojů. 

Nepochybně se i zvyšuje zájem o kvalitní kávu podávanou rozličnými způsoby přípravy, 

popřípadě i o různé nové druhy zpracování kávy. Jako potenciální riziko se dají vnímat 

deflační tlaky, které jsou způsobeny koronavirovou nákazou a s tím i možné omezení 

provozu. 

 

2.2.2 Porterova analýza 

▪ Konkurence 

V nejbližším okolí-v oblasti Lužáneckého parku se nachází více podniků, z čehož 

většina je situována jako restaurační zařízení, což není přímý konkurent kaváren. Avšak 

konkurence v podobě kaváren je zde také dostatečná s velmi kvalitními službami. 

Výjimkou zde nejsou skvělé mezipodnikové vztahy a pořádání společných akcí jak už v 

Lužáneckém parku, tak na Tř. Kpt. Jaroše. 

  

Anoda 

Tato nově otevřená kavárna je potenciálně největší konkurent budoucí kavárny useless 

cofee & store. Nachází se na Tř. Kapitána Jaroše 39, Brno, takže i nejblíže, ze všech 

podniků. Tato kavárna se ale soustředí mnohem více na noční život, neboť se zde velmi 

často odehrávají živé koncerty ve formě elektronické hudby. Servírují velmi kvalitní 

produkty, taktéž brněnské pivo, ale zatím nemají vyškolené baristy a tudíž zde káva není 

úplně perfektní, a to hlavně po vizuální stránce. Interiér industriálního vzhledu s 

odhalenými cihlami doplňuje masivní bar a postarší kávovar. Kapacita je zde okolo 30-40 

lidí přes den, večer lidé postávají u baru a tudíž se zde vměstná i přes 50 lidí. Ceny jsou 

celkem podobné plánovaným cenám v kavárně useless cofee & store. 

  

  

https://www.coffeespot.cz/etiopie-kava
https://www.coffeespot.cz/brazilska-kava
https://www.coffeespot.cz/kostaricka-kava
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Pelíšek 

Kočičí kavárna Pelíšek se nachází hned vedle kavárny Anoda. Konkrétně na adrese tř. Kpt. 

Jaroše 1947, Brno. Jedná se o první umisťovací kavárnu v Brně. Je to nepochybně místo 

jen pro milovníky koček, návštěvníci mají možnost provést i případnou adopci koček. Co 

se nabídky týká, je tato kavárna na vysoké úrovni, ale vzhledem k nákladnému projektu s 

kočkami jsou zde i výsledné ceny poměrně vyšší, než v okolních podnicích. Navíc 

klientela je značně omezená. 

  

Milady kaffee 

Tato malá kavárna s kapacitou nepřesahující 10 míst se nachází na adrese tř. Kpt. Jaroše 

1921, Brno, tj. Až na druhé straně ulice od Lužánek, přímo u ulice Milady Horákové. 

Tento podnik nabízí výběrovou, lahodnou kávu z dánské pražírny The coffee collective a 

domácí zákusky. Káva je perfektně připravená a zákusky jsou také velmi chutné. Kavárna 

nabízí i jiné formy přípravy kávy, jako například batch brew. Ceny jsou zde znovu vyšší 

než v plánované kavárně useless cofee & store. 

  

Park Lane cafe 

Poslední podnik z nejbližsí přímé konkurence se nachází na adrese Lužánecká 1885/4a, 

Brno. Tato kavárna je tedy v přímém kontaktu s Lužáneckým parkem, avšak mimo východ 

chodníkem z parku, tudíž touto ulicí, nehledě na nynější opravu ulice Lužánecké. Tato 

kavárna je otevřena ve všední dny už od 7:30 a podává jak snídaňové, tak i obědové menu. 

Podnik disponuje dětským koutkem a letní zahrádkou s posezením. Kapacita je zde kolem 

20 lidí. Káva pochází z brněnské kavárny Melina a také je zde jedna výběrová káva, která 

se čas od času mění. Interiér je zde poměrně strohý a nezajímavý. Espresso zde vyjde na 44 

Kč, což je o 5 Kč více, než v plánované kavárně této studie. 

  

Z hospod v okolí se dá vyzdvihnout podnik Ponava a Tenis PUB Lužánky. Obě hospody 

jsou v létě velmi vytížené a lidé stávají hodně dlouhé fronty na nápoje. V nočních hodinách 

je nejvíce vytížena další hospoda v blízkosti, s názvem lehce zavádějícím, a to cafe 

Laundry. Z restauračních zařízení je potřeba vyzdvihnout sociální bistro Tři ocásci s 

nabídkou veganského jídla a levicovým přístupem k podnikání, bez výběrové kávy, ale 

zato se stálou klientelou, která z části zasahuje i do cílové klientely budoucí kavárny 

Useless cofee & store, hlavně co se týče ekologického smýšlení. V neposlední řadě je 

potřeba zmínit bistro Fabrik food factory, nabízející lahodné jídlo od snídaní až po 

večeře. I když má tento podnik také na výběr kvalitní kávu a různé nápoje, specializuje se 

hlavně na jídlo a také má velmi malou kapacitu hostů a funguje spíše formou odnosu 

s sebou. 
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Obr.18: Mapa okolních podniků 38 

▪ Potenciální konkurence 

V kavárně je velmi důležitý osobní vztah se zákazníkem, což je u dlouho fungujících 

podniků samozřejmostí a lidé si často oblíbí jedinou kavárnu, kterou následně navštěvují. 

Nová konkurence je samozřejmě nežádoucí a hlavní problém v jejím uchycení bude zřejmě 

nalezení volného komerčního prostoru v okolí a samozřejmě také vysoké počáteční 

investice. 

  

▪ Substituty 

Typickým substituem kávy je čaj, to ale jen v teoretické rovině. V praxi není úplně 

zvykem, že člověk, co denně pije kávu, by po zvýšení její ceny přešel na čaj a kávu už 

nepil. Káva má přecejenom jiné účinky než čaj a pocit z pití kávy se s čajem srovnat nedá, 

rovněž chutě jsou absolutně jiné. Z uvedeného vyplývá, že čajovny hrozbou nebudou. 

Mimo jiné v čajovnách tráví čas většinou milovníci vodních dýmek, které jsou součástí 

naprosté většiny čajoven, což se nemusí slučovat s milovníky kávy. 

Větší hrozbu ovšem představují restaurační zařízení s nabídkou kávy a alkoholických 

nápojů podobných, jako v příkladové kavárně. V okolí ale není mnoho takových podniků, 

za zmínku stojí Fabrik food factory, který ale se svou malou kapacitou k sezení 

nepředstavuje velmi vysokou hrozbu. 

  

▪ Zákazníci 

 V kavárenském prostředí je zákazník samozřejmě vždy na prvním místě a kavárna, v 

průběhu fungování, může upravovat svou nabídku podle přání většiny zákazníků. 

Vyjednávací síla odběratelů tedy není přespříliš vysoká, ale rozhodně není nepodstatná. 

Základní kámen podniku jsou samozřejmě regionální produkty zbytečně nezatěžující 

životní prostředí. 
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▪ Dodavatelé 

 K zajištění bezproblémového chodu kavárny jsou samozřejmě zapotřebí 

stoprocentně spolehliví dodavatelé. Nejen z toho důvodu se zvolili lokální, výhradní 

dodavatelé kávy, piva a vína, kteří jsou schopni zajistit dodej eventuálně chybějícího zboží 

ještě tentýž den, pro naprosté uspokojení potřeb zákazníků. Z uvedených faktů samozřejmě 

vyplývá, že vyjednávací síla dodavatelů je velmi vysoká, ale v případě nespokojenosti z 

jedné či druhé strany není příliš velký problém v rychlém nahrazení jednotlivých 

dodavatelů. Každý z těchto dodavatelů je v případě nutnosti bez větších problémů 

nahraditelný jiným dočasným dodavatelem s ohledem na zajištění stávající kvality. Zbytek 

sortimentu bude zajišťován pomocí více dodavatelů nebo formou samostatného nákupu k 

zajištění co nejvýhodnějších podmínek.  

▪ Shrnutí 

V nejbližším okolí kavárny se nachází pouze jeden podnik (Anoda) s podobnou cenou a 

nabídkou produktů, jakou by měla mít zamýšlená kavárna Useless coffee & store. Zbytek 

podniků je na vyšší cenové hladině produktů. Tento cenový nepoměr se dá vhodně 

promítnout na ceně espressa, která se v okolí ustálila na průměrných 44 korunách za šálek, 

což je o 5 Kč více, než v případě budoucí kavárny Useless coffee & store. Po získání stálé 

klientely je tedy ještě dostatečný prostor pro zdražení produktů a navýšení výdělků. 
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2.3 Analýza trhu a marketingový průzkum 

         2.3.1 Marketingový průzkum 

Byl proveden průzkum jak formou dotazníků na internetu, tak i individuální, pomocí 

osobní návštěvy mnoha Brněnských kaváren v okolí Lužáneckého parku v různých částech 

dne i týdne pro zjištění průměrného obsazení kavárny. 

V dotazníku odpovídalo 178 respondentů, z nichž byla většina ve věku v rozmezí 18-26 

let. V následujících grafech jsou vybrané výsledky dotazníku na internetu. Zbytek 

výsledků naleznete v části Přílohy 1-7. 

Obr.19: Průměrný čas respondentů strávený v kavárně 39 

Obr.20: Průměrná útrata respondentů v kavárně 39 
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 Obr.21: Nejčastěji objednávaný nealkoholický nápoj respondentů 39 

Obr.22: Nejčastěji objednávaný alkoholický nápoj respondentů 39 

Tyto části (Obr.: 19-22) marketingového průzkumu mají největší vliv na očekávanou 

vytíženost kavárny a tím pádem i na další část-odhad denní poptávky. Díky informacím 

z marketingového průzkumu je možné vytvořit správnou strukturu nabídky podniku, jak 

v nealkoholických, tak i alkoholických nápojích a tím i zhodnotit efektivitu investicí, jako je 

například výčepní zařízení. 

2.3.2 Odhad denní poptávky 

V kavárně se bude nacházet celkem 62 míst k sezení, průměrná denní otevírací doba 

kavárny je 11,5h. Z pozorování v jiných kavárnách v okolí a z dotazníku bylo zjištěno, že 

průměrný zákazník utratí v kavárně většinou mezi 100 a 200 Kč a že tráví v kavárně 

nejčastěji 1 až 2 hodiny, z čehož plyne logický průměr okolo 1,5 hodiny na zákazníka. To 

znamená, že na jedné židli se za den teoreticky vymění 7,8 lidí. Maximální denní 

návštěvnost tedy bude 484 lidí. S maximální denní návštěvností se samozřejmě nepočítá, 

protože je to velmi nereálný předpoklad. Byly provedeny 3 scénáře variant možné 

návštěvnosti nové kavárny. Těmito variantami jsou: realistický, optimistický a 

pesimistický odhad denní poptávky. V následujících tabulkách jsou znázorněny možnosti 

denní návštěvnosti pro rok 2021. Zbytek tabulek pro rok 2022-2023 naleznete v části 

Přílohy 8-13. 
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▪ Realistická varianta roku 2021: 

  Kavárna bude obsazena v průměru 25 % z celkové kapacity, která činí teoretických 

484 zákazníků za den, tj. 121 zákazníků v dané variantě. 

 
Tab. 4: Realistická obsazenost kavárny pro rok 2021 

CENY PRODUKŮ NÁKLADY 

KČ 

PRODEJ KČ PRODEJ 

KS/DEN 

NÁKLADY/ 

DEN 

TRŽBY/DEN 

ESPRESSO/LUNGO 8 39 48 384 1872 

ESPRESSO 

MACHIATTO 

10 43 8 80 344 

CAPPUCINO 11 47 27 297 1269 

LATTE MACCHIATO 14 55 15 210 825 

FLAT WHITE 15 58 4 60 232 

DOPPIO 13 50 3 39 150 

PRICHUT DO KAVY 

MONIN 

7 12 10 70 120 

HORKÁ ČOKOLÁDA 10 42 3 30 126 

SYPANÝ ČAJ 7 45 15 105 675 

ČAJ Z ČERSTVÉHO 

ZÁZVORU 

6 45 5 30 225 

VODA S CITRUSY A 

BYLINKAMI 1L 

4 35 15 60 525 

DOMÁCÍ LIMONÁDY 15 49 12 180 588 

DŽUS 0,2L 6 20 6 36 120 

KOFOLA TOČENÁ 

0,5L 

10 30 15 150 450 

ZON LIMONÁDY 10 25 5 50 125 

OSTATNÍ NEALKO 18 35 15 270 525 

PIVO 0,5L 20 42 33 660 1386 

VÍNO 0,1L 15 22 10 150 220 

LIHOVINY 0,02L 10 30 15 150 450 

OBLOŽENÁ 

BAGETA/CROISSANT 

25 50 6 150 300 

ZÁKUSKY  30 50 15 450 750 

CELKEM 264 824 270 3 611 11 277 
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▪ Optimistická varianta roku 2021: 

 Kavárna bude obsazena v průměru 35 % z celkové kapacity, která činí teoretických 

484 zákazníků za den, tj. 169 zákazníků v dané variantě. 

 
Tab. 5: Optimistická obsazenost kavárny pro rok 2021 

CENY PRODUKŮ NÁKLADY 

KČ 

PRODEJ KČ PRODEJ 

KS/DEN 

NÁKLADY/ 

DEN 

TRŽBY/DEN 

ESPRESSO/LUNGO 8 39 67 536 2613 

ESPRESSO 

MACHIATTO 

10 43 11 110 473 

CAPPUCINO 11 47 38 418 1786 

LATTE MACCHIATO 14 55 21 294 1155 

FLAT WHITE 15 58 6 90 348 

DOPPIO 13 50 4 52 200 

PRICHUT DO KAVY 

MONIN 

7 12 14 98 168 

HORKÁ ČOKOLÁDA 10 42 4 40 168 

SYPANÝ ČAJ 7 45 21 147 945 

ČAJ Z ČERSTVÉHO 

ZÁZVORU 

6 45 7 42 315 

VODA S CITRUSY A 

BYLINKAMI 1 L 

4 35 21 84 735 

DOMÁCÍ LIMONÁDY 15 49 17 255 833 

DŽUS 0,2L 6 20 8 48 160 

KOFOLA TOČENÁ 

0,5L 

10 30 21 210 630 

ZON LIMONÁDY 10 25 7 70 175 

OSTATNÍ NEALKO 18 35 21 378 735 

PIVO 0,5L 20 42 46 920 1932 

VÍNO 0,1L 15 22 14 210 308 

LIHOVINY 0,02L 10 30 21 210 630 

OBLOŽENÁ 

BAGETA/CROISSANT 

25 50 8 200 400 

ZÁKUSKY  30 50 21 630 1050 

CELKEM 264 824 398 5 042 15 959 
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Pesimistická varianta roku 2021: 

 Kavárna bude obsazena v průměru 15 % z celkové kapacity, která činí teoretických 

484 zákazníků za den, tj. 73 zákazníků v dané variantě. 

 
Tab. 6: Pesimistická obsazenost kavárny pro rok 2021 

CENY PRODUKŮ NÁKLADY 

KČ 

PRODEJ KČ PRODEJ 

KS/DEN 

NÁKLADY/ 

DEN 

TRŽBY/DEN 

ESPRESSO/LUNGO 8 39 29 232 1131 

ESPRESSO 

MACHIATTO 

10 43 5 50 215 

CAPPUCINO 11 47 16 176 752 

LATTE MACCHIATO 14 55 9 126 495 

FLAT WHITE 15 58 2 30 116 

DOPPIO 13 50 2 26 100 

PRICHUT DO KAVY 

MONIN 

7 12 6 42 72 

HORKÁ ČOKOLÁDA 10 42 2 20 84 

SYPANÝ ČAJ 7 45 9 63 405 

ČAJ Z ČERSTVÉHO 

ZÁZVORU 

6 45 3 18 135 

VODA S CITRUSY A 

BYLINKAMI 1L 

4 35 9 36 315 

DOMÁCÍ LIMONÁDY 15 49 7 105 343 

DŽUS 0,2L 6 20 4 24 80 

KOFOLA TOČENÁ 

0,5L 

10 30 9 90 270 

ZON LIMONÁDY 10 25 3 30 75 

OSTATNÍ NEALKO 18 35 9 162 315 

PIVO 0,5L 20 42 20 400 840 

VÍNO 0,1L 15 22 6 90 132 

LIHOVINY 0,02L 10 30 9 90 270 

OBLOŽENÁ 

BAGETA/CROISSANT 

25 50 4 100 200 

ZÁKUSKY  30 50 9 270 450 

CELKEM 264 824 172 2 180 6 795 
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2.4 SWOT analýza 

Tab. 7: SWOT analýza 

SWOT O- Příležitosti firmy T- Hrozby firmy 

 -možnost rozvoje zájmu a 

působnosti v oblasti ekologie a 

upcyklace 

-stálý rostoucí trend užívání 

regionálních produktů 

-zvyšování životního průměru 

obyvatel- potenciálně více 

zákazníků 

 

- vysoká konkurence v kavárenském 

odvětví 

- zvýšení cen surovin a práce 

- zpřísnění hygienických podmínek 

- zvýšení DPH 

- krach dodavatelů 

- snížení životního průměru- snížení počtu 

zákazníků 

▪ Formulace strategických cílů 

Z interní SWOT analýzy vyplývá, že pro vylepšení fungování podniku je zapotřebí 

intenzivně pracovat na propagaci podniku. 

▪ Stanovení strategických cílů dle interní SWOT analýzy:  

Zajištění marketingové kampaně prostřednictvím internetu, zároveň i tištěných médií, 

pomocí roznosu do okolních lokalit k razantnímu zvýšení povědomí o dané kavárně mezi 

obyvateli města Brna a především mezi lidi, navštěvující okolí Lužáneckého parku. 

 

2.5 Marketingový plán 

Cílem této kapitoly je zjištění silných a slabých stránek daného projektu a tím i 

zajištění unikátní konkurenční výhody. Ta spočívá většinou v majetku nebo schopnosti. 

Tyto konkurenční výhody je potřeba neustále udržovat a nejlépe i rozšiřovat. 7 

2.5.1 Marketingový mix   

K interní analýze je hojně využivaný tzv. Marketingový mix-  

Identifikace a uspořádání prvků marketingového mixu umožňuje podniku činit zisková 

marketingová rozhodnutí na všech úrovních. Tato rozhodnutí pomáhají podniku rozvíjet 

své silné stránky a omezovat své slabiny, stát se konkurenceschopnější a přizpůsobivější na 

svém trhu a zlepšit spolupráci mezi odděleními a partnery. 

 

  

SWOT S- Silné stránky firmy W- Slabé stránky firmy 

 -lokální produkce, výrobky 

-prémiová káva, čaje 

-zaměření na ekologii a upcyklaci 

-motocykl k zapůjčení 

-prodej upcyklovaného oblečení 

-malá zkušenost s podnikáním 

-pořizovací náklady provozovny 

-propagace 
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Produkt 

Produkty, které budou nabízeny v kavárně Useless coffee & store jsou poměrně jasné. 

Jedná se o kvalitní, výběrovou kávu z Brněnské pražírny Rebelbean a pivo z lokálního, 

taktéž Brněnského pivovaru Kočovný Kozi. Mimo tyto produkty bude kavárna 

samozřejmě nabízet i jiné alkoholické a nealkoholické nápoje, jako jsou například čaj a 

horká čokoláda a jiné. V neposlední řadě budou v kavárně k dispozici i různé zákusky a 

obložené pečivo a jiná studená kuchyně. 

Cena 

Cena produktů v budoucí kavárně se odvíjí od cen v konkurenčních podnicích, v okolí 

převládá cena espressa, jakožto základního artiklu v oblasti kávy, na hodnotě 44 Kč. V 

kavárně Useless coffee & store se bude espresso prodávat za 39 Kč, což je o 5 Kč levněji, 

než ve většině podniků v okolí. Cílem kavárny není nabízet produkty za nejnižší ceny v 

okolí, ale předně dodávat zákazníkům nejvyšší kvalitu kávy a ostatních produktů. 

Místo 

Podnik se bude nacházet v městské části brno střed s dostupností pro motorová vozidla bez 

nutnosti povolení vjezdu. Vybraná lokalita je okolí Lužáneckého parku, konkrétně ulice 

Jeřábkova. Jedná se o místo s vysokou průchodností lidí a velmi dobrou dostupností 

pomocí městské hromadné dopravy. 

Vzhledem k poloze objektu, který se nachází mezi parky na Náměstí 28.října a parkem 

Lužánky je vysoká průchodnost lidí kolem podniku zajištěna, navíc se jedná o lokalitu 

hojně vyhledávanou mezi studenty, kteří jsou z velmi častí návštěvníci kaváren. 

Propagace 

Jelikož se jedná o absolutně novou kavárnu bez předešlé historie, je propagace podniku 

jednou ze stěžejních součástí projektu. 

Jako první se založí webové stránky podniku, které budou dostatečně reprezentovat 

zaměření kavárny a budou podnik propagovat. Tyto stránky budou interaktivní a budou se 

zde umisťovat hlavní informace o průběhu prací v kavárně ještě před otevřením. Zároveň 

se pomocí stránek budou informovat návštěvníci o připravovaných produktech, 

probíhajících pracích a o upcyklaci. Dále se v marketingu samozřejmě zaměří na facebook 

a instagram, kam se budou vkládat různé zajímavosti z prostředí kavárny ke zvýšení 

povědomí o kavárně. Jedná se nyní o 2 nejvyužívanější média mezi mladými lidmi, a u 

reklamních kampaní se zde dá nastavit plno různých faktorů, které následně ovlivní, jakým 

lidem se reklama zobrazí. V neposlední řadě se zajistí i kampaň ve vyhledávačích jako 

google.com a seznam.cz, kde se cílí na klíčová slova ve vyhledávání a s tím spojené 

zobrazení odkazu na webové stránky kavárny co nejvýše v seznamu možností.  

Po otevření nebo ještě při zkušebním provozu se o rozšíření povědomí mezi lidmi o nově 

otevřené kavárně se zaslouží hlavně roznos letáků z ekopapíru v okolí pomocí brigádníků, 

kteří budou zároveň i komunikovat s lidmi a pohovoří si s lidmi o konceptu kavárny a 

popřípadě vysvětlí základní pojmy.  
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Lidé 

Organizační struktura kavárny je pevně daná a je velmi jednoduchá. Jedná se o majitele, 

společníka-managera kavárny a 2 vyškolené baristy. K dispozici zde budou ještě 3 

brigádníci na pomoc baristům a managerovi. Základ kavárny je samozřejmě spokojený 

zákazník, takže bude u zaměstnanců kladen veliký důraz na správnou komunikaci se 

zákazníky a samozřejme na perfektní přípravu nápojů a pokrmů. 

Procesy 

Jak už bylo dříve zmíněno, základní kámen úspěchu kavárny je spokojený zákazník. Proto 

je potřeba zajistit perfektní proškolení zaměstnanců v oblasti přípravy kávy a piva a 

zárověn i v komunikaci se zákazníky, kde se bude dodržovat předem připravený postup 

komunikace. Každý jedinec je samozrějmě jiný, a proto je potřeba jistá míra sugesce 

zaměstnance, který dokáže vycítit potřeby jednotlivých zákazníků. Samozřejmě je potřeba 

zajistit i hygienická opatření. 

Fyzické prostředí 

Image kavárny je jedním z hlavních faktorů, podle kterých se zákazník rozhoduje, zda 

kavárnu navštíví. Zákazník se v kavárně musí cítit příjemně a pohodlně. Vybavení kavárny 

by tedy mělo být jednotné, líbivé a bez zbytečných, rozrušujících objektů. Kavárna Useless 

coffee & store se bude stylizovat do minimalistického, industriálního stylu, často 

označovaného za styl Skandinávský. Styl, v jakém by se měla kavárna realizovat, můžete 

vidět na obrázku. V prostoru budou použity hlavně materiály jako je beton, železo, masivní 

dřevo a odhalené cihly. 

Obr. 23: Názorná ukázka prostředí kavárny 40 
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2.5.2 Výrobní vstupy 

Pro zajištění nejvyšší kvality je zapotřebí spolehlivých dodavatelů kvalitních a v 

tomto případě hlavně lokálních výrobků. 

Káva 

Káva je základní prodejní artikl a proto je potřeba, aby byla té nejvyšší kvality. Zajištění 

dodávek perfektní kávy bude na dodavateli, Brněnské pražírně Rebelbean. Vzhledem k 

tomu, že se nachází přímo v Brně, jsou dodávky téměř okamžité, tj. ješte v den objednávky 

a popřípadě se zboží dá vyzvednout osobně na pobočce pražírny. Pražírna Rebelbean má v 

nabídce spoustu druhů káv z Afriky a Jižní Ameriky, navíc dělají i vlastní mix káv, tzv. 

My daily mix-chuťově velmi vyvážený mix 3 káv, které se každý měsíc mění. Při 

realistickém vytížení kavárny, tj. Při 25% obsazenosti kavárny, bude spotřeba 9kg kávy 

týdně, to znamená 3 kusy 3 kilového balení kávy od pražírny Rebelbean. Při nemožnosti 

objednávky u výše zmíněné pražírny je připravena k dodeji kávy jiná brněnská pražírna- 

Caffé del Saggio. 

Čaj 

Hlavním dodavatelem čajů bude společnost Oxalis. Tato česká firma se zabývá distribucí 

čajů již od roku 1993 a na českém trhu má zaručeně první místo právě v oblasti čajů. 

Objednávat se budou sypané čaje, a to průměrně okolo 2 kg čajů měsíčně s tím, aby byl 

vždy v nabídce jak ovocný, tak i zelený a černý čaj. 

Pivo 

Pro dodavatele piva se zvolila opět lokální varianta, pivovar Kočovný Kozi. Brněnský 

minipivovar, který má v nabídce 10 druhů piv, od desetistupňového až po 

čtrnáctistupňového, od klasických přes u nás nezvyklé formy kvašení. Doprava je po Brně 

téměř okamžitá, rozvoz do 90 minut je zárukou toho, že bude pivo pro zákazníky vždy 

připravené. Tento pivovar je schopný uvařit i pivo dle požadavků jednotlivých odběratelů 

při minimální objednávce 500 l v sudech. Při výpadku dodávek pivovaru Kočovný Kozi je 

možné využít velkoobchod Maneo s velkým výběrem českých piv. 

Víno 

Jako hlavního dodavatele vína se zvolila firma gastro víno, jež se na trhu nachází od roku 

2014. V jejich sortimentu jsou hlavně vína Italská, ale i jiná Evropská, či neevropská vína. 

Do kavárny se budou dovážet vína Moravská, vzhledem na zaměření na lokální potraviny. 

Konkrétně se bude jednat o vína od vinaře Vladimíra Tetura, tento vinař vyhrál se svými 

víny již nespočet soutěží hlavně v České republice, ale i v zahraničí. Při výpadku dodávek 

od dodavatele gastro víno je opět možné využít dodavatele Maneo s nepřeberným výběrem 

všech alkoholických nápojů. 

Destiláty 

Dovoz destilátů bude zajišťovat firma Maneo, s obroskou historií na českém trhu a 

schopností dodat zásilku již následující den. Maneo má výborné ceny i podmínky 

spolupráce. 

Ač je to velmi nepravděpodobné, při výpadku dodávek od firmy Maneo je v záloze druhý 

dodavatel, Brněnská firma Hyveco, s velmi podobným sortimentem, jako ve firmě Maneo. 

Ostatní prodejní artikly se budou nakupovat individuálně, podle aktuální potřeby. U 
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zákusků se využijí Brněnské cukrárny jako například cukrárna Sorry, pečeme jinak. Zbytek 

surovin je dále nejvýhodnější kupovat ve velkoobchodech pomocí osobního odběru. 

 

2.6 Organizační struktura 

 Organizační struktura je vcelku jednoduchá, jak už tomu tak u malých podniků 

bývá. Jedná se o majitele, společníka-managera kavárny a 2 vyškolené baristy. K dispozici 

zde budou ještě 3 brigádníci na pomoc baristům a managerovi. 

Základ kavárny je samozřejmě spokojený zákazník, takže bude u zaměstnanců kladen 

veliký důraz na správnou komunikaci se zákazníky a samozřejmě na perfektní přípravu 

nápojů a pokrmů. 

 
Obr. 24: Organizační struktura kavárny, vlastní zpracování 41 

2.6.1 Lidské zdroje 

 Zajištění lidských zdrojů není v dnešní době s velmi nízkou nezaměstnaností 

zrovna jednoduché. Nábor zaměstnanců, konkrétně 2 baristů a 3 brigádníků proto bude 

začínat velmi brzy, aby se zajistilo dostatečné množství kvalitních kandidátů na danou 

pozici, ze kterých se bude následně vybírat na základě osobního pohovoru a vzájemných 

sympatií.  

Oba baristé budou v kavárně pracovat na hlavní pracovní poměr za hrubou mzdu, činící  26 

800 Kč, tj. 20 000 Kč po odečtení sociálního a zdravotního pojištění, což je mírně vyšší 

průměr v této oblasti služeb.  

Brigádníci budou zaměstnáni na dohodu o provedení práce za mzdu činící 100 Kč za 

hodinu, přičemž maximální výdělek bude činit 10 000 Kč měsíčně, neboť do 10 000 kč je 

v zákoně výjimka na placení sociálního a zdravotního pojištění. Proto bude potřeba 3 

brigádníků, kteří budou pomáhat baristům v hodinách s vysokou návštěvností a směny si 

budou volit podle vlastních potřeb. Z výše uvedených zkušeností vyplývá, že tato pozice 

brigádníků je ideální hlavně pro studenty. 
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Tab. 8: Otevírací doba kavárny 

 

Z tabulky je vidno, že otevírací doba kavárny je celkem 80 hodin týdně. Baristé budou v 

kavárně pracovat na základě krátkého a dlouhého týdne, a brigádníci budou v kavárně 

vypomáhat vždy od 14 do 22 hodin-v ty nejvytíženější časy. Manažer kavárny se bude 

starat o celkový chod podniku, vést zjednodušené účetnictví, spravovat webové stránky a 

stránky na sociálních sítích a případně bude i zastupovat baristy.  

  

V neposlední řadě je nutné zajistit pro všechny zaměstnance školení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, které bude činit dohromady 2000 Kč pro všechny zaměstnance. Následně 

se ještě provede baristický kurz pro oba baristy a manažera kavárny s cenou 2000 Kč za 

zaměstnance, tudíž 6000 Kč celkem. Kurz pro čepování piva bude zajištěn zdarma v rámci 

vzájemné spolupráce s pivovarem Kočovný Kozi. 

V následující tabulce jsou shrnuty platy všech zaměstnanců. 

 
Tab. 9: Platy zaměstnanců 

 

  

OTEVÍRACÍ DOBA HODINY 

PONDĚLÍ-ČTVRTEK 10-22 

PÁTEK 10-24 

SOBOTA 14-24 

NEDĚLE 14-22 

PLATY ČISTÁ MZDA KČ SP 25 % V KČ ZP 9 % V KČ HRUBÁ MZDA KČ 

MANAŽER 23000 5750 2070 30820 

BARISTA 1 20000 5000 1800 26800 

BARISTA 2 20000 5000 1800 26800 

BRIGÁDNÍK 1 10000 x x 10000 

BRIGÁDNÍK 2 10000 x x 10000 

BRIGÁDNÍK 3 10000 x x 10000 

CELKEM 93 000 15 750 5 670 114 420 
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2.7 Technické řešení 

 Kavárna Useless coffee & store se bude stylizovat do minimalistického, 

industriálního stylu, často označovaného za styl Skandinávský. V prostoru budou použity 

hlavně materiály jako je beton, železo, masivní dřevo a odhalené cihly. Barovému pultu 

bude dominovat kávovar Nuova Simonelli Appia 2 compact. 

Obr. 25: Kávovar Nuova Simonelli Appia 2 compact 42 

 

Tab. 10: Náklady na vybavení kavárny 

NÁKLADY NA VYBAVENÍ KČ 

KÁVOVAR S MLÝNKEM 130000 
VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ 50000 
BAROVÝ PULT 15000 

CHLADÍCÍ VITRÍNA BEKO WSA 29000 7924 

HENDI H233634 CHLADÍCÍ VITRÍNA 11000 
STŮL NEREZOVÝ S DVOUKOMOROVÝM 

DŘEZEM KOMPLET 

14898 

GRATINOVÝ DŘEZ KODAŇ KOMPLET 7195 
AMAZONIA 6 MYČKA NÁDOBÍ 7899 
OBSLUŽNÝ PULT ZA BAREM 5000 
OSVĚTLENÍ 5000 
STŮL UMBERTO DUB/ČERNÝ 150X90 2X 11798 
STŮL UMBERTO DUB/ČERNÝ 180X90 6199 
STŮL PURO MASIVNÍ DUB/ČERNÝ 60X60 8X 29592 
JÍDELNÍ STŮL BELIANI 5X 19995 

VIDAXL BAROVÉ ŽIDLE 4 KS MASIVNÍ 

MANGOVNÍKOVÉ DŘEVO 

3569 

VIDAXL JÍDELNÍ ŽIDLE 6 KS MASIVNÍ 

MANGOVNÍKOVÉ DŘEVO 3X 

28947 

JÍDELNÍ ŽIDLE SCANDI 4KS 10X 30950 
ÚPRAVY PROSTOR  50000 

DOTYKAČKA UNIVERZÁLNÍ 8”, +14 

MĚSÍCŮ PŘEDPLATNÉ SOFTWARU 

8995 

NÁDOBÍ 5000 

CELKEM 444 961 kč 
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2.7.1 Plán realizace 

 

 

Tab. 11: Gantův diagram 

Časový harmonogram Říjen 2020 Listopad 2020 Prosinec 2020 Leden 

2021 

Založení s.r.o.                

Nákup vybavení a nábytku                

Výroba venkovního banneru                

Příprava barového pultu                

Marketingová kampaň               -> 

Uzavření nájemní smlouvy                

Montáž barového pultu                

Usazení vybavení a nábytku                

Nábor zaměstnanců                

Sestavení menu                

Nábor Brigádníků                

Školení zaměstnanců                

Zkušební provoz                

Úprava nedostatků                

Otevření kavárny                
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2.7.2 Svařování ocelového rámu motocyklu Yamaha XJ 600 51j 

▪ Příprava před svařováním 

 Jako první úkol, ještě před samotným svařováním, bylo odstranění podsedlových 

příček z původního rámu motocyklu, které jsou nevyhovující pro danou úpravu motocyklu. 

Konstrukcí se jedná o trubkový, rozdvojený rám, u kterého je třeba kvůli úpravě 

motocyklu do stylu cafe racer upravit zadní část rámu, tzv. podsedlový rám. Níže na obr. 

26. můžete vidět původní tvar rámu. 

 

Obr. 26: Původní tvar rámu motocyklu Yamaha XJ 600 51j 43 

Po odstranění všech částí následovala úprava rámu a právě odstraněných příček, pro 

opětovné zavaření a vyztužení podsedlového rámu. Tato úprava zahrnovala upravení, 

respektive snížení daných příček a odstranění barvy, popřípadě nečistot z rámu motocyklu. 

Na rám bylo následně navařeno zakončení podsedlového rámu trubkou v U-tvaru a 

opětovně byly navařeny i snížené příčky pro výztuhu rámu. Všechny svařované součásti 

byly z oceli ČSN 11 373, tj. nelegovaná ocel obvyklých jakostí pro konstrukce. Pevnost v 

tahu Rm je u této oceli minimálně 370 MPa, mez kluzu Re je minimálně 250 Mpa. Tato 

ocel je zaručeně svařitelná. 44 

 

Obr. 27: Zakončovací trubka U-tvaru z oceli ČSN 11 373 45 
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Obr. 28: Upravený podsedlový rám pro navaření zakončovací trubky U- tvaru 

 

Obr. 29: Schéma napojení zakončení podsedlové trubky 45 

▪ Samotné svařování 

Bylo užito invertoru EWM T230 a metody svařování TIG, konkrétně metoda TIGp-

kontinuální pulzní svařování, kdy fáze odlehčení a pulzu je v čase 1:1. Výkon fáze 

odlehčení je 30 % jmenovitého maximálního výkonu pulzu. Jako ochranný plyn byl využit 

argon (Ar), při průtoku 8 l/min. Použita byla netavící se wolframová elektroda WT 20 

s 2% obsahem thoria ThO2, s průměrem 1,6 mm, červeně označená. Jako přídavný materiál 

byl využit drát GI 113 o průměru 2 mm, tj. drát pro svařování ocelí pevnosti 360–440 MPa 

a součástí pracujících do teploty až 425 °C. Jmenovitý výkon invertoru je 105 A. 46,47 
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Obr. 30: Svářecí zdroj EWM - Tetrix 230 AC/DC Comfort 2.0 puls 48 

▪ Nastavení rampy přístroje 

Na Obr. 31: je znázorněné schéma rampy přístroje. 

Doba předfuku plynu byla 0,2 s, poté se pouští startovní proud, který byl nastaven na 

hodnotu 100 % hlavního proudu AMP. Poté následuje doba náběhu proudu, která je ovšem 

nastavena na 0,0 s. Doba impulsu hlavního proudu je 0,2 s a doba pauzy pulzu (30 % 

hlavního proudu AMP) byla 0,22 s. Doba doběhu proudu byla nastavena na 0,1s a závěrný 

proud byl nastaven opět na 100 % hlavního proudu AMP. Doba dofuku plynu byla 

nastavena na 3,0 s. 

 

Obr. 31: Schéma rampy přístroje 
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▪ Svařený rám 

Výsledek svařování je možné vidět na následujících fotografiích. Převařením rámu bylo 

dosaženo snížení sedla a změna tvaru rámu v podsedlové části umožňuje dokončit 

přestavbu motocyklu. 

 

 

Obr. 32: Výsledek svařování- poslední výztuha podsedlového rámu 

 

 

 

 

Obr. 33: Výsledek svařování- zakončovací trubka U-tvaru 
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Obr. 34: Výsledek svařování-prostřední výztuha podsedlového rámu 

 

 

 

Obr. 35: Výsledek svařování-první výztuha podsedlového rámu 
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Obr.36: Výsledek svařování-kompletní, nalakovaný podsedlový rám 

 

 

 

 

 

Obr.37: Výsledek svařování-kompletní, nalakovaný podsedlový rám 
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2.8 Finanční a ekonomická analýza 

 2.8.1 Stanovení celkové výše investice 

 Celkovou výši investice je možné dopočítat z následujících tabulek, které shrnují 

nutné výdaje, ať už provozní, oběžné nebo výdaje na vybavení. Celková minimální výše 

investice je tedy dohromady 695 632 Kč. 

 

 

Tab. 12: Provozní náklady před otevřením 

NÁKLADY NA PROVOZ PŘED OTEVŘENÍM KČ 

ZÁLOHA NA NÁJEM 70000 

2* MĚSÍČNÍ NÁJEM  70000 

PLAT MANAŽERA 30820 

2* ENERGIE  20000 

3* INTERNET + MOBIL  1000 

ŠKOLENÍ BOZP 2000 

3* BARISTICKÝ KURZ  6000 

2* POPELNICE  114 

OSTATNÍ  1000 

40* LIHOVINY 0,7L 12000 

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 5000 

6* PIVO 50L SUD + ZÁLOHA 14000 

KOFOLA SUD 50L + ZÁLOHA 2200 

3* KÁVA REBELBEAN 3KG  6897 

3* SYPANÝ ČAJ OXALIS 1KG 6000 

2* HORKÁ ČOKOLÁDA 1KG  400 

18* VÍNO 0,7L 2340 

30* ZÁKUSKY 900 

CELKEM 250 671 kč 
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Tab. 13: Náklady na vybavení provozovny 

NÁKLADY NA VYBAVENÍ KČ 

KÁVOVAR S MLÝNKEM 130000 

VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ 50000 

BAROVÝ PULT 15000 

CHLADÍCÍ VITRÍNA BEKO WSA 29000 7924 

CHLADÍCÍ VITRÍNA HENDI H233634 11000 

STŮL NEREZOVÝ S DVOUKOMOROVÝM 

DŘEZEM KOMPLET 

14898 

GRATINOVÝ DŘEZ KODAŇ KOMPLET 7195 

MYČKA NÁDOBÍ AMAZONIA 6 7899 

OBSLUŽNÝ PULT ZA BAREM 5000 

OSVĚTLENÍ 5000 

2* STŮL UMBERTO DUB/ČERNÝ 150*90  11798 

2* STŮL UMBERTO DUB/ČERNÝ 180*90 6199 

8* STŮL PURO MASIVNÍ DUB/ČERNÝ 60*60   29592 

5* JÍDELNÍ STŮL BELIANI  19995 

4* BAROVÉ ŽIDLE VIDAXL (SET 4 KS) 

MASIVNÍ MANGOVNÍKOVÉ DŘEVO  

3569 

4* JÍDELNÍ ŽIDLE VIDAXL (SET 6 KS) MASIVNÍ 

MANGOVNÍKOVÉ DŘEVO  

28947 

10* JÍDELNÍ ŽIDLE SCANDI (SET 4KS)  30950 

ÚPRAVY PROSTOR  50000 

DOTYKAČKA UNIVERZÁLNÍ 8”, +14 

MĚSÍCŮ PŘEDPLATNÉ SOFTWARU 

8995 

NÁDOBÍ 5000 

CELKEM 444 961 kč 
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2.8.2 Kalkulace nákladů 

Následující tabulka znázorňuje náklady a výnosy na jednotlivé prodejní položky. 
 

 

 

Tab. 14: Ceny produktů 

CENY PRODUKŮ NÁKLADY KČ PRODEJ KČ 

ESPRESSO/LUNGO 8 39 

ESPRESSO MACHIATTO 10 43 

CAPPUCINO 11 47 

LATTE MACCHIATO 14 55 

FLAT WHITE 15 58 

DOPPIO 13 50 

PŘÍCHUŤ DO KÁVY 

MONIN 

7 12 

HORKÁ ČOKOLÁDA 10 42 

SYPANÝ ČAJ 7 45 

ČAJ Z ČERSTVÉHO 

ZÁZVORU 

6 45 

VODA S CITRUSY A 

BYLINKAMI 1L 

4 35 

DOMÁCÍ LIMONÁDY 15 49 

DŽUS 0,2L 6 20 

KOFOLA TOČENÁ 0,5L 10 30 

ZON LIMONÁDY 10 25 

OSTATNÍ NEALKO 18 35 

PIVO 0,5L 20 42 

VÍNO 0,1L 15 22 

LIHOVINY 0,02L 10 30 

OBLOŽENÁ 

BAGETA/CROISSANT 

25 50 

ZÁKUSKY  30 50 

CELKEM 264 824 
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2.8.3 Režijní náklady 

 V následující tabulce je součet měsíčních režijních nákladů, tyto náklady jsou stejné pro 

všechny roky 2021-2023. 
 

Tab. 15: Režijní náklady za měsíc provozu 

REŽIJNÍ NÁKLADY/ MĚSÍC KČ 

MĚSÍČNÍ NÁJEM  35000 

ENERGIE 10000 

INTERNET + MOBIL 1000 

POPELNICE  56 

OSTATNÍ  2000 

OPRAVY+ ÚKLID 5000 

CELKEM 53 056 

2.8.4 Výkaz zisků a ztrát 

Tab. 16: Výkaz zisků a ztrát v realistické variantě pro roky 2021-2023 
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Tab. 17: Výkaz zisků a ztrát v optimistické variantě pro roky 2021-2023 

Tab. 18: Výkaz zisků a ztrát v optimistické variantě pro roky 2021-2023 
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2.8.5 Cash flow 

▪ Realistická varianta pro období 2021-2023 

 

Tab. 19: Cash flow projektu-realistická varianta 2021-2023 
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▪ Optimistická varianta pro období 2021-2023 

 

Tab. 20: Cash flow projektu-optimistická varianta 2021-2023 
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▪ Pesimistická varianta pro období 2021-2023 

 

Tab. 21: Cash flow projektu-pesimistická varianta 2021-2023 
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▪ Průběh diskontovaného cash flow 

Obr. 38: Průběh diskontovaného cash flow 

 

2.8.6 Čistá současná hodnota 

  Po dosazení do následujícího vzorce dostaneme čistou současnou hodnotu projektu. 

 

NPV Realistická  =  2 028 620 Kč 

NPV Optimistická   = 4 382 012 Kč 

NPV Pesimistická   =  -550459 Kč 

 

Jak je vidno z výsledků, čistá současná hodnota vyšla v realistické i optimistické variantě 

projektu kladně, to znamená, že je projekt možný přijmout. Kdybychom uvažovali s 

pesimistickou variantou, není možné tento projekt přijmout, jelikož se zde ale řeší jen 3letý 

výhled do budoucnosti. V posledním roce je projet i v pesimistické variantě výdělečný a v 

5ti letém horizontu by se investice jevila taktéž přijatelně. 
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2.8.7 Index ziskovosti 

 

Po dosazení do následujícího vzorce získáme výpočet indexu ziskovosti: 

 

PI Realistická    =  4,1461 

PI Optimistická  =  7,7958 

PI Pesimistická  =   0,1463 

 

Projekt je přijatelný, pokud výsledná hodnota je větší než 1. Číslo udává relativní vyjádření 
„obohacení“ společnosti. 

2.8.8 Doba návratnosti investice 

 Po dosazení do následujícího vzorce dostaneme dobu návratnosti investice 

DN Realistická      =  1,063 Roku 

DN Optimistická  =  0,5459 Roku 

DN Pesimistická  = - Roku 

 

 Doba návratnosti investice vyšla u realistické varianty na 1,063 roku a u 

optimistické varianty jen na 0,5459 roku, což jsou více než přijatelné výsledky. U 

pesimistické varianty, vzhledem k mínusovému průměrnému cash flow nebylo možné 

dobu návratnosti vypočítat. 
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2.9 Hodnocení rizik 

 Jako u každého projektu, i zde jsou různá rizika spojená s tímto typem podnikání. 

 

▪ Ekonomická rizika-v nynější době je situace celkem nejasná, s epidemií 

koronaviru Covid-19 je velmi těžké předpovídat ekonomický vývoj následujících 

let, ale jedna věc je jasná-ekonomika díky této pandemii zamíří do recese a s tím 

může být spojen i menší počet potenciálních zákazníků. 

 

▪ Konkurence-kdykoliv může v těsné blízkosti vzniknout nová kavárna, která může 

teoreticky snížit návštěvnost kavárny Useless coffee & store. 

 

▪ Dodavatelé-vzhledem k poměrně vysokému počtu dodavatelů je možné, že některý 

z dodavatelů bude mít problém se zásobováním. Proto jsou vybráni i dodavatelé 

náhradní, kteří můžou v případě výpadku zastoupit a zajistit chybějící zboží. 

▪ Přírodní katastrofa-ačkoliv je to nepravděpodobné, taková situace ale teoreticky 

nastat může. Například se vlivem silného větru může vyvrátit strom, který poničí 

části podniku. Vzhledem k takovýmto nenadálým katastrofám je nutné zřídit 

pojištění provozovny. 

▪ Onemocnění klíčového zaměstnance-tato situace samozřejmě nastat může a proto 

je nutné, předávat vědomosti a zkušenosti ze zaměstnance na zaměstnance, aby byl 

v nejlepším případě každý zaměstnanec plně zastupitelný.  

 

úroveň rizika = důsledek x pravděpodobnost 

Důsledky i pravděpodobnost jsou hodnoceny podle stupně závažnosti, respektive 

pravděpodobnosti, na škále od 1 do 3. 

 

Úroveň ekonomických rizik  : 3x2 = 6 

Úroveň konkurenčních rizik : 2x2 = 4 

Úroveň dodavatelských rizik :  1x1 = 1 

Úroveň přírodních rizik   : 2x1 = 2 

Úroveň rizik z onemocnění  : 3x2 = 6 

Z výsledných úrovní rizik vyplývá, že je nutné zaměřit se na 3 hlavní rizika, kterými jsou 

rizika ekonomická, konkurenční a riziko onemocnění klíčového zaměstnance. Riziko 

ekonomické je z velké části nepředvídatelné a také záleží na případných vládních omezení 

například v důsledku infekčních onemocnění, jako například aktuální nákaza covid-19. 

V každém případě je nutné přemýšlet o možnostech mobilizace prodejny, například 

formou občerstvovacích automobilů pro prodej ve venkovních lokalitách. S rizikem 

spojeným s příchodem nové konkurence je nutností vytvářet dobré vztahy s okolními 

podniky, pro zvýšení teoretické bariéry vstupu. Kvůli riziku onemocnění klíčového 

zaměstnance je nutné průběžně školit zaměstnance, aby byl v nejlepším případě každý 

zaměstnanec zastupitelný.  
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ZÁVĚR 

V Teoretické části diplomové práce byly shrnuty dostupné informace o studii 

proveditelnosti jako celku, znázorněna celková struktura studie a rozebrány její 

nejdůležitější části. Dále byla provedena stručná rešerše svařování, především v oblasti 

svařování oceli. Nedílnou součástí teoretických východisek práce bylo i shrnutí typů 

motocyklových rámů. 

Praktická část této diplomové práce navazuje na část teoretickou a je v ní řešena konkrétní 

studie proveditelnosti otevření multifunkčního prostoru kavárny s půjčovnou a prodejnou 

motocyklů. Tato část práce zprvu popisuje daný podnikatelský záměr, analyzuje externí i 

interní prostředí podniku, provádí i analýzu finanční a následně vyvozuje závěry a hodnotí 

rizika projektu. Součástí praktické části práce je i marketingový průzkum řešený formou 

internetového dotazníku s celkovým počtem 178 respondentů, převážně z věkové skupiny 

18-26 let. Důvodem je mnohonásobně vyšší využívání internetu právě touto věkovou 

skupinou lidí. Mimo internetový dotazník byla provedena i osobní návštěva většiny 

podniků v okolí, pro zjištění reálné poptávky, respektive vytíženosti konkurenčních 

podniků. Z těchto průzkumů byla vyvozena předpokládaná obsazenost kavárny, která činí 

v realistické variantě 121 lidí za den pro rok 2021. 

V technickém řešení projektu je i část věnovaná realizaci svařování trubkového ocelového 

rámu motocyklu. Z této technologické části práce je výsledkem změněný a svařený 

podsedlový rám motocyklu, který umožňuje dokončení přestavby motocyklu Yamaha 

XJ600 51j do stylu cafe racer. Tento motocykl bude následně sloužit k pronájmu nebo 

případnému prodeji v provozovně. 

V následující tabulce je možné vidět celkové investiční náklady projektu. 

Tab.19: Investiční náklady projektu 

Investiční náklady  
Náklady na vybavení 444 961 Kč 
Provozní náklady 199 820 Kč 
Náklady na oběžný majetek 50 851 Kč 
Celkem 695 632 Kč 

 

Studie byla vypracována celkem ve třech možných variantách návštěvnosti kavárny-ve 

variantě realistické, optimistické i pesimistické na 3leté provozní období. V následující 

tabulce můžete vidět ekonomické vyhodnocení projektu ve všech variantách. 

Tab.20: Ekonomické vyhodnocení projektu 

 Realistická Optimistická Pesimistická 

ČSH 2 028 620 Kč 4 382 012 Kč -550 459 Kč 
DN 1,063 Roku 0,5459 Roku — Roku 

 

Jak je vidno z výsledků čisté současné hodnoty, v realistické i optimistické variantě 

vychází projekt kladně, to znamená, že je projekt možný přijmout. Kdybychom uvažovali s 

pesimistickou variantou, není možné tento projekt přijmout, jelikož se zde řeší jen 3letý 

výhled do budoucnosti. V posledním roce je projekt i v pesimistické variantě výdělečný a v 

5letém horizontu by se investice jevila taktéž přijatelně. 
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Symbol Jednotka Popis 

Ce [%] uhlíkový ekvivalent 

C0 [Kč] počáteční investice 

CFt [Kč] peněžní toky v jednotlivých letech 

Cre [%] chromový ekvivalent 

I [A] elektrický proud 

NPV [Kč] čistá současná hodnota 

PI [-] index ziskovosti 

U [V] elektrické napětí 

n [rok] doba životnosti projektu 

r [%] diskontní úroková míra 

t [rok] průměrná doba návratnosti 

øCF [Kč] průměrný roční výnos 

η [-] účinnost 
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PŘÍLOHA 8 

CENY PRODUKŮ NÁKLADY 

KČ 

PRODEJ KČ PRODEJ 

KS/DEN 

NÁKLADY/ 

DEN 

TRŽBY/DEN 

ESPRESSO/LUNGO 8 39 57 456 2223 

ESPRESSO 

MACHIATTO 

10 43 9 90 387 

CAPPUCINO 11 47 32 517 1504 

LATTE MACCHIATO 14 55 18 252 990 

FLAT WHITE 15 58 5 75 290 

DOPPIO 13 50 4 52 200 

PRICHUT DO KAVY 

MONIN 

7 12 12 84 144 

HORKÁ ČOKOLÁDA 10 42 4 40 168 

SYPANÝ ČAJ 7 45 18 126 810 

ČAJ Z ČERSTVÉHO 

ZÁZVORU 

6 45 6 36 270 

VODA S CITRUSY A 

BYLINKAMI 1L 

4 35 18 72 630 

DOMÁCÍ LIMONÁDY 15 49 14 210 686 

DŽUS 0,2L 6 20 7 42 140 

KOFOLA TOČENÁ 0,5L 10 30 18 180 540 

ZON LIMONÁDY 10 25 6 60 150 

OSTATNÍ NEALKO 18 35 18 324 630 

PIVO 0,5L 20 42 40 800 1680 

VÍNO 0,1L 15 22 12 180 264 

LIHOVINY 0,02L 10 30 18 180 540 

OBLOŽENÁ 

BAGETA/CROISSANT 

25 50 7 175 350 

ZÁKUSKY  30 50 18 540 900 

CELKEM 264 824 317 4 491 13 496 

 

  



 

PŘÍLOHA 9 

CENY PRODUKŮ NÁKLADY 

KČ 

PRODEJ KČ PRODEJ 

KS/DEN 

NÁKLADY/ 

DEN 

TRŽBY/DEN 

ESPRESSO/LUNGO 8 39 78 624 3042 

ESPRESSO MACHIATTO 10 43 13 130 559 

CAPPUCINO 11 47 43 473 2021 

LATTE MACCHIATO 14 55 24 336 1320 

FLAT WHITE 15 58 6 90 348 

DOPPIO 13 50 5 65 250 

PRICHUT DO KAVY 

MONIN 

7 12 16 112 192 

HORKÁ ČOKOLÁDA 10 42 5 50 210 

SYPANÝ ČAJ 7 45 24 168 1080 

ČAJ Z ČERSTVÉHO 

ZÁZVORU 

6 45 8 48 360 

VODA S CITRUSY A 

BYLINKAMI 1L 

4 35 24 96 840 

DOMÁCÍ LIMONÁDY 15 49 19 285 931 

DŽUS 0,2L 6 20 10 60 200 

KOFOLA TOČENÁ 0,5L 10 30 24 240 720 

ZON LIMONÁDY 10 25 8 80 200 

OSTATNÍ NEALKO 18 35 24 432 840 

PIVO 0,5L 20 42 53 1060 2226 

VÍNO 0,1L 15 22 16 240 352 

LIHOVINY 0,02L 10 30 24 240 720 

OBLOŽENÁ 

BAGETA/CROISSANT 

25 50 10 250 500 

ZÁKUSKY  30 50 24 720 1200 

CELKEM 264 824 444 5 799 18  111 

 

  



 

PŘÍLOHA 10 

CENY PRODUKŮ NÁKLADY 

KČ 

PRODEJ KČ PRODEJ 

KS/DEN 

NÁKLADY/ 

DEN 

TRŽBY/DEN 

ESPRESSO/LUNGO 8 39 38 304 1482 

ESPRESSO 

MACHIATTO 

10 43 6 60 258 

CAPPUCINO 11 47 22 242 1034 

LATTE MACCHIATO 14 55 12 168 660 

FLAT WHITE 15 58 3 45 174 

DOPPIO 13 50 2 26 100 

PRICHUT DO KAVY 

MONIN 

7 12 7 49 84 

HORKÁ ČOKOLÁDA 10 42 2 20 84 

SYPANÝ ČAJ 7 45 12 84 540 

ČAJ Z ČERSTVÉHO 

ZÁZVORU 

6 45 3 18 135 

VODA S CITRUSY A 

BYLINKAMI 1L 

4 35 12 48 420 

DOMÁCÍ LIMONÁDY 15 49 8 120 392 

DŽUS 0,2L 6 20 4 24 80 

KOFOLA TOČENÁ 0,5L 10 30 12 120 360 

ZON LIMONÁDY 10 25 3 30 75 

OSTATNÍ NEALKO 18 35 12 216 420 

PIVO 0,5L 20 42 22 440 924 

VÍNO 0,1L 15 22 7 105 154 

LIHOVINY 0,02L 10 30 12 120 360 

OBLOŽENÁ 

BAGETA/CROISSANT 

25 50 4 100 200 

ZÁKUSKY  30 50 12 360 600 

CELKEM 264 824 215 3 611 8 536 

 

  



 

PŘÍLOHA 11 

CENY PRODUKŮ NÁKLADY 

KČ 

PRODEJ KČ PRODEJ 

KS/DEN 

NÁKLADY/ 

DEN 

TRŽBY/DEN 

ESPRESSO/LUNGO 8 39 67 536 2613 

ESPRESSO MACHIATTO 10 43 11 110 473 

CAPPUCINO 11 47 38 418 1786 

LATTE MACCHIATO 14 55 21 294 1155 

FLAT WHITE 15 58 6 90 348 

DOPPIO 13 50 4 52 200 

PRICHUT DO KAVY 

MONIN 

7 12 14 98 168 

HORKÁ ČOKOLÁDA 10 42 4 40 168 

SYPANÝ ČAJ 7 45 21 147 945 

ČAJ Z ČERSTVÉHO 

ZÁZVORU 

6 45 7 42 315 

VODA S CITRUSY A 

BYLINKAMI 1L 

4 35 21 84 735 

DOMÁCÍ LIMONÁDY 15 49 17 255 833 

DŽUS 0,2L 6 20 8 48 160 

KOFOLA TOČENÁ 0,5L 10 30 21 210 630 

ZON LIMONÁDY 10 25 7 70 175 

OSTATNÍ NEALKO 18 35 21 378 735 

PIVO 0,5L 20 42 46 920 1932 

VÍNO 0,1L 15 22 14 210 308 

LIHOVINY 0,02L 10 30 21 210 630 

OBLOŽENÁ 

BAGETA/CROISSANT 

25 50 8 200 400 

ZÁKUSKY  30 50 21 630 1050 

CELKEM 264 824 398 5 042 15 959 

 

  



 

PŘÍLOHA 12 

CENY PRODUKŮ NÁKLADY 

KČ 

PRODEJ KČ PRODEJ 

KS/DEN 

NÁKLADY/ 

DEN 

TRŽBY/DEN 

ESPRESSO/LUNGO 8 39 87 696 3393 

ESPRESSO 

MACHIATTO 

10 43 14 140 602 

CAPPUCINO 11 47 49 539 2303 

LATTE MACCHIATO 14 55 27 378 1485 

FLAT WHITE 15 58 7 105 406 

DOPPIO 13 50 5 65 250 

PRICHUT DO KAVY 

MONIN 

7 12 18 126 216 

HORKÁ ČOKOLÁDA 10 42 5 50 210 

SYPANÝ ČAJ 7 45 27 189 1215 

ČAJ Z ČERSTVÉHO 

ZÁZVORU 

6 45 7 42 315 

VODA S CITRUSY A 

BYLINKAMI 1L 

4 35 27 108 945 

DOMÁCÍ LIMONÁDY 15 49 21 315 1029 

DŽUS 0,2L 6 20 11 66 220 

KOFOLA TOČENÁ 0,5L 10 30 27 270 810 

ZON LIMONÁDY 10 25 7 70 175 

OSTATNÍ NEALKO 18 35 27 486 945 

PIVO 0,5L 20 42 60 1200 2520 

VÍNO 0,1L 15 22 18 270 396 

LIHOVINY 0,02L 10 30 27 270 810 

OBLOŽENÁ 

BAGETA/CROISSANT 

25 50 11 275 550 

ZÁKUSKY  30 50 27 810 1350 

CELKEM 264 824 482 6 470 20 146 

 

  



 

PŘÍLOHA 13 

CENY PRODUKŮ NÁKLADY 

KČ 

PRODEJ KČ PRODEJ 

KS/DEN 

NÁKLADY/ 

DEN 

TRŽBY/DEN 

ESPRESSO/LUNGO 8 39 48 384 1872 

ESPRESSO 

MACHIATTO 

10 43 8 80 344 

CAPPUCINO 11 47 27 297 1269 

LATTE MACCHIATO 14 55 15 210 825 

FLAT WHITE 15 58 4 60 232 

DOPPIO 13 50 3 39 150 

PRICHUT DO KAVY 

MONIN 

7 12 10 70 120 

HORKÁ ČOKOLÁDA 10 42 3 30 126 

SYPANÝ ČAJ 7 45 15 105 675 

ČAJ Z ČERSTVÉHO 

ZÁZVORU 

6 45 5 30 225 

VODA S CITRUSY A 

BYLINKAMI 1L 

4 35 15 60 525 

DOMÁCÍ LIMONÁDY 15 49 12 180 588 

DŽUS 0,2L 6 20 6 36 120 

KOFOLA TOČENÁ 0,5L 10 30 15 150 450 

ZON LIMONÁDY 10 25 5 50 125 

OSTATNÍ NEALKO 18 35 15 270 525 

PIVO 0,5L 20 42 33 660 1386 

VÍNO 0,1L 15 22 10 150 220 

LIHOVINY 0,02L 10 30 15 150 450 

OBLOŽENÁ 

BAGETA/CROISSANT 

25 50 6 150 300 

ZÁKUSKY  30 50 15 450 750 

CELKEM 264 824 270 3 611 11 277 

 

 


