
 
 

 

 

 

 

 

   



Case study: Návrh atrakce zábavního parku  Tým: HRW 

 
 

Obsah ..................................................................................................................................................... 2 

Úvod ....................................................................................................................................................... 3 

1 Výběr atrakce ................................................................................................................................ 4 

1.1 Kritéria výběru ...................................................................................................................... 4 

1.2 Užší výběr .............................................................................................................................. 4 

1.2.1 Broken Carousel ........................................................................................................... 4 

1.2.2 VR Skydiving ................................................................................................................ 5 

1.2.3 eXtreme Flying eXperience = XFX ............................................................................. 5 

2 Představení XFX ........................................................................................................................... 6 

2.1 Varianty připojení úvazku .................................................................................................. 6 

2.1.1 Úvazek za přední část trupu ....................................................................................... 6 

2.1.2 Úvazek za horní část trupu ......................................................................................... 6 

2.1.3 Úvazek za zadní část trupu ......................................................................................... 6 

2.2 Varianty zážitku ................................................................................................................... 7 

2.2.1 Let se záznamem .......................................................................................................... 7 

2.2.2 Let s virtuální realitou ................................................................................................. 7 

2.2.3 Tandemový let .............................................................................................................. 7 

3 Technický návrh XFX ................................................................................................................... 9 

3.1 Základní technické parametry ............................................................................................ 9 

3.2 Technická řešení ..................................................................................................................10 

3.2.1 Platforma a vodící nosník ...........................................................................................11 

3.2.2 Výtah .............................................................................................................................11 

3.2.3 Rotor ..............................................................................................................................11 

3.2.4 Mechanismus prodlužování závěsných lan ............................................................12 

3.3 Způsob montáže a uvedení do provozu ..........................................................................12 

4 Ekonomika XFX ...........................................................................................................................13 

4.1 Pořizovací náklady ..............................................................................................................13 

4.2 Zjednodušené cashflow ......................................................................................................14 

5 Vyhodnocení podnikatelského záměru ...................................................................................16 

5.1 SWOT analýza .....................................................................................................................16 

5.2 Osobní názor autorů ...........................................................................................................16 

Závěr .....................................................................................................................................................17 

Seznam použitých zdrojů ...................................................................................................................18 

 

 



Case study: Návrh atrakce zábavního parku  Tým: HRW 

~ 3 ~ 

Zábavní parky jsou pevně zakotvenou součástí moderního kulturního světa. První zábavní 

park v Evropě – dánský Dyrehavsbakken (často označován jenom „Bakken“) – byl založen 

již roku 1583. [1] Samozřejmě byl následován dalšími, představujícími stále dokonalejší 

atrakce, a to zejména na přelomu 19. a 20. století [2], v návaznosti na průmyslovou revoluci.  

V dnešní době lze zábavní parky chápat jako důležitou průmyslu volného času a potenciálně 

velmi zajímavou podnikatelskou příležitost. O tom svědčí fakt, že v roce 2015 činily tržby 

zábavních parků v Číně 4,6 miliardy USD a v USA dokonce 8 miliard USD, při čemž 

analytici předpokládají další nárůst těchto tržeb [3].  

Z pohledu návštěvníků se jedná o vhodný prostředek pro odreagování – prožitím něčeho 

nezvyklého, šokujícího, adrenalinového či strašidelného. To klade nároky na designery 

atrakcí, jejichž úkolem je uspokojit výše zmiňované požadavky. Zároveň je na místě 

navrhovat atrakce originální, které tvoří jakýsi trade-mark daného parku, a vytváří tak 

konkurenční výhodu. Právě návrhem nezvyklé a jedinečné atrakce se předkládaná 

případová studie zabývá především. 
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Prvotní a z jistého pohledu nejdůležitější částí studie je výběr vhodné atrakce. Při tomto 

výběru bylo našim týmem postupováno následovně: 

a) formulace kritérií výběru, 

b) vytipování většího množství variant, 

c) porovnání vytipovaných variant s existujícími atrakcemi, 

d) výběr nejoriginálnějších kandidátů, a 

e) zúžení výběru na jedinou atrakci. 

 
Kritérií výběru bylo formulováno celkem šest: 

 Originalita – jediná atrakce svého druhu = trade-mark zábavního parku 

 Bezpečnost – atrakce nesmí ohrozit zdraví či život návštěvníků 

 Up-to-Date – implementace moderních prvků 

 Adrenalin – šokování návštěvníků atrakce 

 Jedinečnost zážitku – každá jízda je jedinečná, neopakovatelná 

Je zřejmé, že poslední čtyři kritéria může splňovat velké množství zamýšlených návrhů. Užší 

výběr proto vykrystalizoval zejména na základě podmínky originality, kdy bylo důsledně 

dbáno na to, aby daná atrakce (alespoň dle volně dostupných internetových zdrojů) doposud 

celosvětové nebyla vytvořena. 

 
Užší výběr vznikl z velkého množství rozmanitých nápadů. Těmto třem finálním návrhům 

již byly vymyšleny pracovní verze názvů za účelem dokreslení celkového konceptu a 

zhodnocení celkové – nejen funkční, ale také obchodní – image návrhu. 

Pořadí následujících atrakcí, a tedy i podkapitol, je vzestupné z hlediska subjektivního 

hodnocení členů týmu. Samozřejmě tedy v kap. 1.2.3 představená atrakce eXtreme Flying 

eXperience (zkr. XFX) je finálním výstupem výběrové fáze případové studie. 

 

Myšlenkou této atrakce je spojení klasiky a inovativního nápadu. Tento na první pohled 

klasický řetězový kolotoč by způsoboval náhlé a nečekané odepnutí a vymrštění návštěvníka 

do připravených měkkých dopadišť. Před samotným nečekaným uvolněním bylo 

uvažováno nahodilé povolování a navíjení řetězu připojujícího sedačku, a to za účelem 

dosažení autenticity porouchané atrakce.  

Tento koncept byl zamítnut z důvodu nemožnosti zcela vyloučit nebezpečnost zařízení. 

Mírnější varianta pouhého povolování a navíjení řetězu naopak nebyla považována za 

dostatečně ambiciózní a originální. 
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Spojení vzduchového větrného tunelu a virtuální reality (dále jen VR) má návštěvníkovi 

přivodit pocit, že při vznášení se může prolétnout nad jeho rodným městem, býti letadlem, 

součástí Hvězdných válek nebo si brýle VR sundat a jen tak zažít skydiving. Samotné 

vznášení ve větrném tunelu je velmi silným, byť v dnešní době poměrně dostupným 

zážitkem. Ve spojení s VR však splňuje veškerá stanovená kritéria. 

Konečným důvodem zamítnutí tohoto konceptu je obtížné skloubení pohybu ve větrném 

tunelu za současného nasazení brýlí VR. Zařízení taktéž neumožňuje, aby atrakci využívalo 

více návštěvníků zároveň, tudíž výdělečnost, i s ohledem na nutnou přítomnost 

kvalifikovaného instruktora, se nezdá být dostatečná. 

 

Vybranou atrakcí z navrhovaných variant je eXtreme Flying eXperience (dále jen XFX). Ten 

bude nabízet účastníkům jedinečný zážitek. Dle průzkumu internetových zdrojů nemá ve 

světě obdoby, přestože se jedná o jistou odnož tradičních kolotočů. 

XFX je konstrukčně podobný „řetízkáči“, kde místo sedaček bude účastník uvázán pomocí 

horolezeckého úvazku na laně. Hlavní pohyb je rotační, kdy se účastníci otáčí kolem svislé 

osy na měnícím se poloměru v rozsahu přibližně 7−12 metrů (v závislosti na délce 

odvíjeného lana). Celý rotační disk, včetně účastníků, bude vyjíždět do výšky 30 metrů, kde 

bude většinu času jízdy. Lano každého zúčastněného se bude neočekávatelně prodlužovat 

pomocí navijáků, a to až o několik metrů. Díky zvětšení poloměru otáčení tomu dojde ke 

zvýšení obvodové rychlosti návštěvníka, i přetížení na něho působící. 
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Základní představení již bylo provedeno v kap. 1.2.3. Tato kapitola se pak zaměřuje zejména 

na širokou paletu možností, které XFX poskytuje. Nabízených způsobů, jak si užít jízdu, je 

hned několik, a proto jsou velmi pravděpodobné opakované návštěvy atrakce.  

 
Nabízí se několik variant zapojení úvazku pro větší požitek z letu. 

 

Úvazek za přední část trupu nebo jinak také „za břicho“ nazýváme úvazek, kde je účastník 

usazen do popruhů za břicho a letí pozadu, nebo popředu v polo-sedu, kdy se drží lana a 

během jízdy může tento způsob měnit. 

 

 
Obr. 2.1 Úvazek za spodní část trupu [4] 

 

 

Úvazek za horní část trupu, nazývaný také „za ramena“ je úvazek, při kterém letí účastník 

dopředu v polo-sedu. 

 

Obr. 2.2 Úvazek za horní část trupu [5] 

 

Úvazek za zadní část trupu nebo také „za záda“ uvažujeme úvazek, kde je návštěvník 

uvázán za záda a letí hlavou dopředu. Předpokládá se, že tento úvazek bude nejhojněji 

využíván, a to převážně z důvodu největšího adrenalinového zážitku. 
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Obr. 2.3 Úvazek za zadní část trupu [6] 

 
Pro zvýšení komfortu cestujících a rozšíření nabídky bylo rozhodnuto zavést několik 

nadstandartních služeb. Tyto služby je možno zakoupit před nástupem, a tak ještě zlepšit 

kvalitu prožitého zážitku. 

V rámci nadstandartních služeb je možno rozšířit běžné jízdy o tyto varianty: 

 

Každý účastník je vždy vybaven helmou, na které je připevněna kamera. Po letu si může 

koupit záznam. Tento záznam může poté znovu sledovat z domu a podělit se o zážitek se 

svými kamarády a rodinou. 

 

Díky výrazné změně fyzikálních podmínek docílíte v kombinaci s virtuální realitou zcela 

neopakovatelný zážitek. Program virtuální reality je napojen na program řízení XFX a bude 

nabízeno několik možností tzv. virtuálního letu s autentickými letovými situacemi.  

 

Dodatečně si rodič s dítětem, jejichž váha nepřesáhne 150 kg mohou objednat společný let na 

jediném laně. Uvázán je rodič „za záda“ nebo „za ramena“ a dítě je na úvazku připevněno 

k přední části trupu rodiče.  

 

Obr. 2.4 Ilustrační obrázek tandemového seskoku [7] 
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V průběhu jedné jízdy se již budou další zájemci o atrakci připravovat – z tohoto důvodu je 

pro kapacitu 18 míst nutno pořídit dvojnásobný počet postrojů, helem a brýlí. Návštěvník 

má v tomto čase také možnost vyjádřit zájem o nadstandardní služby představené v kap. 2.2 

a bude případně ochotným personálem vybaven potřebným dodatečným vybavení (GoPro, 

brýle VR). 

Po dokončení předchozí jízdy a odpojení jejích účastníků ze závěsných lan budou připojeni 

aktuální návštěvníci, a způsobem dle vlastních preferencí. Následně dojde k výjezdu výtahu 

do pracovní výšky a plynulému roztočení rotoru na provozní otáčky. V tento okamžik 

budou mít závěsná lana všech účastníků délku 4 metry a odklon od svislé polohy vlivem 

odstředivé síly bude cca 70°. Následně řídící algoritmus nahodile (ale z pohledu celkové 

doby rovnoměrně) bude prodlužovat lana účastníků až na dvojnásobnou hodnotu. 

Preferovanou variantou bude prodloužení naproti „letících“ účastníků, a to z důvodu 

eliminace dynamických účinků působících na centrální ložisko. Každý účastník je připojen 

dvěma lany, což by mělo bránit nepříjemné a potenciálně nebezpečné rotaci kolem vlastní 

osy. 

Při délce lan 8 m se úhel odklonu zvýší na téměř 77° a vzroste také odstředivý účinek na 

danou osobu. Zároveň při prodloužení dojde k dodatečnému přetížení vlivem zrychlení a 

brzdění pohybu lana. Rychlost prodloužení je volena tak, aby celkové maximální přetížení 

nepřekročilo 5G (pětinásobek tíhového zrychlení). Za ustáleného stavu činí pro 4 a 8 metrů 

délky lan přetížení 3G resp. 4,4G. 

V konečné fázi budou všichni účastníci navinutí zpět na délky lan 4 m. Následně dojde 

k plynulému zastavení rotoru a bezpečnému, pomalému dosednutí účastníků na platformu, 

kde budou odpojeni ze závěsných lan. V případě špatné koordinace vlivem 

několikaminutové rotace bude obsluha nápomocna se sundáním úvazku. Pokud byl 

zákazníkem objednán záznam z GoPro, bude mu na předem zadanou e-mailovou adresu 

zaslán odkaz ke stažení. 

Celkově lze zážitek shrnout jako velmi adrenalinový, plný rychlosti, přetížení a neočekávaných 

změn.  
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Mezi základní charakteristiky patří: (získáno výpočtem) 

 Poloměr otáčení:   od 7,7 do 11,7 m  

 Otáčky:   18 ot./min. 

 Rychlost letu:   52 – 80 km/h 

 Výška letu:   až 30 m na zemí 

 Celková délka letu:  cca 7 000 m 

 Přetížení:   až 5G (5x gravitační zrychlení) 

 Délka lana:   4 m (až 8 m při prodloužení) 

 Maximální nosnost:  150 kg/osoba (případně tandemový pár) 

Základní rozměry: dle přiloženého výkresu 

 

Obr. 3.1 Hlavní rozměry 
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Obr. 3.2 Render konstrukčního návrhu XFX 



Case study: Návrh atrakce zábavního parku  Tým: HRW 

~ 11 ~ 

Celek lze rozdělit na hlavní podčásti: 

 

Základová deska (platforma) je zhotovena z betonu a složí k zajištění stability celé 

konstrukce. Také na ní bude umístěna plechová podlaha nástupiště s dvěma přístupovými 

schodišti.  

Ze středu platformy vystupuje svařovaná nosníková konstrukce složená ze čtyř hlavních 

nosných trubek spojených výstužnými pruty. Rozměry trubkových nosníků byly předběžně 

stanoveny na 219x10 mm. Celková stavební výška je 32,5 m.  

 

Výtah bude obklopovat konstrukci nosníku, přičemž jeho vedení bude zajištěno opírajícími 

se kolečky o nosníkové trubky. Přesněji řečeno se o každou trubku budou opírat dvě vodící 

kolečka, zabraňující pohybu ve dvou na sebe kolmých osách, čímž je vyloučen pohyb ve 

všech nežádoucích směrech.  

 

Obr. 3.3 Schéma rozmístění vodících kol výtahu 

Pohyb výtahu je zajištěn čtveřicí elektromotorů s frekvenčním měničem umístěných 

v prostoru pod plechovým nástupištěm. Přenos síly je zprostředkováván lany, za pomocí 

navijáků připojených k motorům a kladek umístěných v nevyšší části nosníkové konstrukce. 

V jednoduchosti řečeno – při navíjení lan se bude výtah zvedat a opačně.  

Výtah je opatřen čtyřmi výtahovými brzdami k zajištění primární bezpečnosti. Rovněž jsou 

přítomny odstředivé brzdy na bubnech navijáků.  

 

Zajištění konstrukční části rotoru je největší inženýrskou výzvou. Otáčení rotoru vůči výtahu 

je zajištěno axiálním ložiskem ZKL 292/1120EF (jehož parametry únosnosti bohatě převyšují 

požadavky). Ložisko je soudečkového typu a velmi dobře tedy snáší i radiální zatížení, 

vniklé nerovnoměrným prodlužováním lan, rozdílnou tělesnou hmotností účastníků, větrem 

apod. Moment otáčení je zajištěn elektromotorem o jmenovitém výkonu 50 kW. Regulace 

otáček a výkonu pro hladký a bezpečný chod je zajištěna frekvenčním měničem.  

Přenos elektřiny ze statické části do rotoru je zajištěn pomocí kroužkových sběračů od 

společnosti Conductix-Wampfler, s.r.o. 
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Tento mechanismus slouží k prodlužování lan, na kterých jsou zavěšeni účastníci. Tím je 

dosaženo většího ramena otáčení, což vede k vyššímu přetížení a zvýšení rychlosti. Nárůst 

těchto veličin posiluje zážitek z letu.  

Na rotoru bude celkem 18 míst pro účastníky a každé z těchto míst bude obsahovat  

2 závěsná lana. Tato lana budou navíjena a odvíjena pomocí navijáků na ramenech rotorové 

částí co nejblíže středu otáčení rotoru – toto opatření bylo zvoleno z důvodu omezení 

přídavných zátěžných účinků vlivem odstředivých sil. Navijáky jsou ovládány 

elektromotory s frekvenčním měničem. Také jsou opatřeny bezpečnostními brzdami, které 

jsou sevřené v případě neprůchodu el. proudu, což zajistí statická lana v případě výpadku 

proudu. Lana vedou přes kladky na koncích ramen rotoru. Třetí lano, pevně spojující 

účastníka s rotorem je volně svěšené v horní části (tak aby neomezovalo let) a zbytek lana 

bude nefixně spojen s jedním z nosných lan. Třetí lano slouží jako bezpečnostní prvek, který 

zachytí účastníka v případě, že dojde k poruše na tomto mechanismu. 

 
Po získání stavebního povolení a vyhloubení jámy pro základy, se jáma zalije betonem 

uchycení nosníkových tyčí. Po zatuhnutí betonu dojde ke svaření a smontování hlavní 

páteřní nosné konstrukce. Konstrukce se natře barvou. Rotor kolotoče se svaří okolo hlavní 

konstrukce. Poté se ložisko se všemi elektromotory na navíjení pojistných lan připraví a 

jeřábem se umístí na nosnou konstrukci. Dokončí se konstrukce rotoru a přepevní se tažná 

lana.  Navijáky na ocelová lana se namontují na vrchní část tyčí a navinou se lana. Rotor se 

vyzdvihne do patřičné výšky. Namontují se další funkční díly jako závěsná lana, pojistná 

lana, navijákové elektromotory a rozvod řídícího systému automatizace. Dodatečně se 

postaví kabinka pro prodej lístků.  
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V této kapitole se zabývá ekonomickým a finančním plánem projektu neobyčejné atrakce 

XFX. Stanovili jsme cenu „letenky“ 250 Kč. Dodatečné zisky z nadstandartních služeb nejsou 

v denním zisku uvažovány, jelikož nejde odhadnout jejich množství. Do cashflow byly 

zahrnuty pouze zisky z prodeje videí. Náš zábavný park je situován v ČR. Z těchto důvodů 

byly uvažovány ceny zde běžné. Hlavní sezona byla stanovena na teplé měsíce v roce, včetně 

letních prázdnin.  

 
Pořizovací náklady jsou shrnuty v položkovém rozpočtu. Jedná se o první odhad před 

projektem.  

Tab. 4.1 Přehled investičních nákladů 

Oblast Předmět Cena za kus 
Počet 

jednotek 
Jednotka Cena celkem  

Stavba a 
konstrukce 

Navíjení ocelových lan včetně 
el. Motoru 

250 000,00 Kč 4 ks 1 000 000,00 Kč 

Stavební práce 900 000,00 Kč 1 ks 900 000,00 Kč 

Ložisko 300 000,00 Kč 1 ks 300 000,00 Kč 

Lana nosné (15m) 8 000,00 Kč 36 ks 288 000,00 Kč 

Beton. Zákl. deska 180 000,00 Kč 1 ks 180 000,00 Kč 

Svařované profily 200,00 Kč 800 m 160 000,00 Kč 

Nosné svařované trubky 1 200,00 Kč 120 m 144 000,00 Kč 

Lano pojistné délka (15m) 8 000,00 Kč 18 m 144 000,00 Kč 

Výtahové brzdy 35 000,00 Kč 4 ks 140 000,00 Kč 

Montážní žebřík 900,00 Kč 35 m 31 500,00 Kč 

Nosné profily 420,00 Kč 72 m 30 240,00 Kč 

Hromosvodné zařízení 30 000,00 Kč 1 ks 30 000,00 Kč 

Ocelové lano pojistné 140,00 Kč 200 m 28 000,00 Kč 

Zábradlí 5 000,00 Kč 1 ks 5 000,00 Kč 

Elektro 

Frekvenční měnič 35 000,00 Kč 25 ks 875 000,00 Kč 

LED osvětlení 500 000,00 Kč 1 ks 500 000,00 Kč 

Elektrické rozvody 350 000,00 Kč 1 ks 350 000,00 Kč 

Navijákové motory 13 000,00 Kč 18 ks 234 000,00 Kč 

Programování/automatizace 115 000,00 Kč 1 ks 115 000,00 Kč 

Řídící jednotka 80 000,00 Kč 1 ks 80 000,00 Kč 

Hlavní rozvodný motor 80 000,00 Kč 1 ks 80 000,00 Kč 

Elektro revize 20 000,00 Kč 1 ks 20 000,00 Kč 

Příprava a 
legislativa 

Projekt 200 000,00 Kč 1 ks 200 000,00 Kč 

Protipožární ochrana 200 000,00 Kč 1 ks 200 000,00 Kč 

Bezpečnostní kontrola 45 000,00 Kč 1 ks 45 000,00 Kč 

Stavební povolení 40 000,00 Kč 1 ks 40 000,00 Kč 

EET kasa 20 000,00 Kč 1 ks 20 000,00 Kč 
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Další 
vybavení 

Bezdrátová virtuální realita 26 000,00 Kč 18 ks 468 000,00 Kč 

GoPRO kamera 8 000,00 Kč 36 ks 288 000,00 Kč 

Postroj  pro dospělé 4 000,00 Kč 36 ks 144 000,00 Kč 

Helmy pro dospělé 3 500,00 Kč 36 ks 126 000,00 Kč 

Postroje pro děti 3 200,00 Kč 36 ks 115 200,00 Kč 

Helmy pro děti 2 900,00 Kč 36 ks 104 400,00 Kč 

Letecké brýle dospělácké 1 200,00 Kč 36 ks 43 200,00 Kč 

Letecké brýle dětské 890,00 Kč 36 ks 32 040,00 Kč 

Prodejna lístků - buňka 20 000,00 Kč 1 ks 20 000,00 Kč 

Celkem 7 480 580,00 Kč 

 

 
Očekává se denní finanční tok dle následující tabulky, která udává denní zisk v závislosti na 

vytíženosti atrakce. V různých měsících je různé vytížení, které následně vstupuje do 

Cashflow. Počet plně vytížených dní v sezóně květen-říjen uvažujeme 20 dní v měsíci. 

Vytížení dle níže uvedené tabulky uvažujeme takto: 

 Květen a říjen 20 % vytížení atrakce k její celkové kapacitě. 

 Červen a září 30 % vytížení atrakce k její celkové kapacitě. 

 Červenec a Srpen 50% vytížení atrakce k její celkové kapacitě – hlavní měsíce sezóny. 

 

Tab. 4.2 Přehled denního cashflow v závislosti na vtíženosti XFX atrakce 

 

  

Cenaza jízdu Kč 250 250 250 250 250 250

Počet lidí na jízdu osob 18 18 18 18 18 18

Vytíženost atrakce % 70 60 50 40 30 20

Doba jízdy min 7 7 7 7 7 7

Doba přípravy min 8 8 8 8 8 8

Denní provoz hod 12 12 12 12 12 12

Počet zaměsstnanců osob 5 5 5 5 5 5

Mzda Kč/hod 150 150 150 150 150 150

Jmenovitý příkon kW 80 80 80 80 80 80

Denní spotřeba kWh 672 576 480 384 288 192

Cena elektřiny Kč/kWh 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Počet účastníků za den osob 605 518 432 346 259 173

Cena elekřiny celekm Kč 2 822,40 Kč 2 419,20 Kč 2 016,00 Kč 1 612,80 Kč 1 209,60 Kč 806,40 Kč

Mzdové náklady Kč 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč

Náklady bufet Kč 6 300,00 Kč 5 400,00 Kč 4 500,00 Kč 3 600,00 Kč 2 700,00 Kč 1 800,00 Kč

Zisk z atrakce Kč 151 200,00 Kč 129 600,00 Kč 108 000,00 Kč 86 400,00 Kč 64 800,00 Kč 43 200,00 Kč

Obrat bufet u fronty Kč 10 500,00 Kč 9 000,00 Kč 7 500,00 Kč 6 000,00 Kč 4 500,00 Kč 3 000,00 Kč

Výdaje celkem Kč 18 122,40 Kč 16 819,20 Kč 15 516,00 Kč 14 212,80 Kč 12 909,60 Kč 11 606,40 Kč

Obrat celkem Kč 161 700,00 Kč 138 600,00 Kč 115 500,00 Kč 92 400,00 Kč 69 300,00 Kč 46 200,00 Kč

Denní zisk Kč 143 577,60 Kč 121 780,80 Kč 99 984,00 Kč 78 187,20 Kč 56 390,40 Kč 34 593,60 Kč
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ZJEDONUŠENÉ Cashflow pro první rok je uvažováno následovně: 

Tab. 4.3 Zjednodušená cashflow tabulka v dané sezóně 

 

  

Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen
Další měsíce 

celkem

Údržba 30 000,00 Kč 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 30 000,00 Kč 60 000,00 Kč

Elektřina 16 128,00 Kč 24 192,00 Kč 40 320,00 Kč 40 320,00 Kč 24 192,00 Kč 16 128,00 Kč 2 000,00 Kč

Mzdové náklady 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 160 000,00 Kč

Provoz bufetu 36 000,00 Kč 54 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 54 000,00 Kč 36 000,00 Kč 0,00 Kč

Opravy 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 40 000,00 Kč

Splátka úvěru 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč

Mimořádní splátka 0,00 Kč 200 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč

Nákup poškozeného 

vybavení 15 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 15 000,00 Kč 22 000,00 Kč

Celkem 469 128,00 Kč 700 192,00 Kč 852 320,00 Kč 852 320,00 Kč 800 192,00 Kč 769 128,00 Kč 464 000,00 Kč

Bufet 60 000,00 Kč 90 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 90 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč

XFX atrakce 864 000,00 Kč 1 296 000,00 Kč 2 160 000,00 Kč 2 160 000,00 Kč 1 296 000,00 Kč 864 000,00 Kč 0,00 Kč

Prodej videí z atrakce 18 000,00 Kč 21 000,00 Kč 23 000,00 Kč 21 000,00 Kč 17 000,00 Kč 12 000,00 Kč 0,00 Kč

Celkem 942 000,00 Kč 1 407 000,00 Kč 2 333 000,00 Kč 2 331 000,00 Kč 1 403 000,00 Kč 936 000,00 Kč 0,00 Kč

472 872,00 Kč 706 808,00 Kč 1 480 680,00 Kč 1 478 680,00 Kč 602 808,00 Kč 166 872,00 Kč -464 000,00 KčZisk

Sezonní zisk 4 444 720,00 Kč

Casflow

Příjmy

Výdaje

Měsíc



Case study: Návrh atrakce zábavního parku  Tým: HRW 

~ 16 ~ 

 

 

Bezpečnost 
Originalita 
Adrenalin 
 

Cena 
Váha 
Nepřenosné zařízení 

Různé modifikace zapojení 
Týmové akce 
Možná distribuce atrakce do jiných parků 

Opotřebení a únava materiálu 
Malá návštěvnost kvůli lokalitě parku 
Přírodní katastrofy 

 
Tetička na nás může být pyšná :-) 

  



Case study: Návrh atrakce zábavního parku  Tým: HRW 

~ 17 ~ 

Představená případová studie se zabývá návrhem vhodné atrakce do zábavního parku po 

tetě Elfrídě. 

Počáteční kapitál ve výši 8 mil Kč byl účelně využit, avšak nikoliv překročen. Další omezení, 

konkrétně dispoziční (plocha 4 ha) bylo s velkou rezervou dodrženo. Rovněž technologická 

náročnost realizace záměru je na přijatelné úrovni a odpovídá aktuální úrovni technického 

pokroku. Jinými slovy – nejsou potřeba žádné nekonvenční technologie. 

Je velmi důležité poznamenat, že při bádání týmu HRW nebyla objevena totožná, ba ani 

zásadně podobná atrakce. Originalita je tedy jednou z hlavních devíz předkládaného 

konceptu. Na druhou stranu je potřeba jistá dávka sebereflexe – návrh je částečně inspirován 

„řetízkáčem“ a ve své podstatě se jedná o derivát konvenčních kolotočů. 

Finanční stránka projektu je velmi povzbudivá a zajišťuje prostou návratnost investice 

pouhou jednu sezónu. Autoři předpokládají že poskytnutá částka 8 mil. Kč je získána 

financováním úvěrem, což není v zadání explicitně řečeno, jedná se tedy o dobrovolné 

přiblížení případové studie reálné situaci. I přes konzervativní odhady by měl čistý zisk činit 

téměř 4,5 mil. Kč, přičemž byla zaplacena část úvěru, a to i v mimořádných splátkách. 
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