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ABSTRAKT

Diplomová práce obsahuje návrh projektu a je přípravou podkladů pro vybudování 

krytého bazénu s wellness centrem v Kyjově financovaného z evropských strukturálních 

fondů. Projekt vychází z analýzy potřeb regionu Kyjovsko. Návrh je zpracován tak, aby 

odpovídal struktuře žádosti o financování projektů z ESF. Důraz je kladen na 

udržitelnost projektu a jeho tržní, finanční, ekonomické a environmentální hodnocení.

ABSTRACT

The master´s thesis proposes a project financed from the EU funds. The proposal is 

focused on building an indoor swimming pool with wellness center in Kyjov. It 

analyses the current regional situation in Kyjovsko region and characterizes project´s 

usefulness and availability. This proposal follows the structure of formal project 

application. It emphasizes market, financial, economic and environmental views and 

assessments of the project.

KLÍČOVÁ SLOVA

Cestovní ruch, evropské strukturální fondy, projekt, projektová žádost, wellness 

centrum.
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Úvod

Díky vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 vznikla možnost 

financování projektů z prostředků strukturálních fondů v souladu s cíli Regionální 

politiky. První období poskytování finanční podpory skončilo v roce 2006 a umožnilo 

realizaci mnoha úspěšných projektů a aktivit, které by bez těchto dotací nemohly 

vzniknout. Dalším obdobím čerpání dotací jsou roky 2007 – 2013. Pro mnohé subjekty 

představuje tato významná podpora jedinou možnost, jak uskutečnit plánované projekty 

z mnoha oblastí činnosti. Ne každý subjekt ovšem může žádat o podporu a ne každý 

projekt je splňuje podmínky dotačních programů. Při podávání žádostí i při následné 

realizační a provozní fázi projektů je třeba splnit veškeré náležitosti dané Evropskou 

komisí a také pečlivě monitorovat průběh projektu i následný provoz. 

Jednou z možností, z čeho dotace získat, jsou regionální operační programy. Díky nim 

lze žádat také o finanční podporu pro projekty na podporu cestovního ruchu, jehož 

návrhem se zabývá také tato práce. Protože je cestovní ruch jedním z nejrychleji se 

rozvíjejících oborů současnosti, každý stát, kraje i regiony by měly dbát na jeho rozvoj 

a podporu, jelikož příjmy z cestovního ruchu představují významnou položku 

v rozpočtu dané oblasti. Co se týká regionu Kyjovsko, má zde turismus dlouhou tradici 

a je zaměřený zejména na oblast kulturního a společenského vyžití.  Protože je 

Kyjovsko součástí Jihomoravského kraje, což je druhý nejnavštěvovanější kraj hned po 

Středočeském kraji, měl by tento region dbát na neustálé rozvíjení cestovního ruchu, 

protože jeho potenciál je velký a hodně oblastí zůstává zatím nevyužito, a to zejména 

oblast sportu a sportovního vyžití.

Projekt, který je v této diplomové práci navrhován, se zabývá výstavbou moderního 

sportovně-relaxačního zařízení v Kyjově. Návrh byl vytvořen ve spolupráci 

s Informačním centrem města Kyjova, jehož pracovníci mi poskytli nezbytné informace 

o plánovaném projektu a také jeho dokumentaci, předběžný rozpočet a plánované 

termíny jednotlivých fází projektu.  Diplomová práce bude využita Městským úřadem 

v Kyjově při zpracovávání oficiální žádosti o dotaci.
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1 Vymezení problému, stanovení cílů a metod práce

1.1 Vymezení problému a cíle práce

Jednou z opomíjených oblastí rozvoje cestovního ruchu na Kyjovsku je vybudování 

kvalitního sportovního a relaxačního zázemí. Kyjov je srdcem regionu Kyjovsko a 

zároveň kulturním, společenským a sportovním centrem pro přilehlá města a vesnice, 

kde toto zázemí úplně chybí nebo je na nízké úrovni, proto bude bazén s wellness 

centrem budován právě zde.

O krytém bazénu v Kyjově se dlouhou dobu vedou diskuze, protože obyvatelé Kyjova i 

přilehlých obcí, pro něž je město spádovou oblastí, zde krytý bazén postrádají a pokud 

chtějí bazén navštívit, musejí dojíždět několik kilometrů, pro vzdálenější obce to 

znamená dojíždět i přes 20 kilometrů. I přesto, že je v obcích na Kyjovsku i v okolních 

regionech možnost využít několika krytých bazénů, v žádném z nich není nabídka 

aktivit či doplňkových služeb dostatečně široká, nemají flexibilní otevírací dobu nebo 

nedisponují dostatečnou kapacitou pro návštěvníky. 

Díky neustále se zvyšujícím požadavkům obyvatel i turistů se stala výstavba krytého 

bazénu s wellness centrem součástí Strategického plánu rozvoje města Kyjova na 

období 2007-2015. Město se rozhodlo začít se stavbou v roce 2012 a díky členství 

České republiky v Evropské unii k financování využít prostředků ze strukturálních 

fondů. V dřívějších letech nebyla výstavba uskutečnitelná kvůli nedostatku finančních 

prostředků města, nyní se však díky možnosti čerpání dotací stala výstavba reálnou.

Cílem diplomové práce je zpracování návrhu projektu pro výstavbu moderního 

zařízení s krytým bazénem, wellness centrem a doplňkovými službami v Kyjově. 

Hlavním záměrem projektu je podpora rozvoje doplňkové, sportovně-relaxační 

infrastruktury cestovního ruchu v regionu Kyjovsko, zvýšení atraktivity a občanské 

vybavenosti města a zlepšení možností aktivního trávení volného času pro obyvatele i 

turisty do regionu přijíždějící. Projekt by měl být realizován s pomocí dotace 

z Evropské unie.
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1.2 Metody práce

Při zpracování diplomové práce bylo využito metod logických a srovnávacích. Logické 

metody jsou tvořeny množinou metod, které k dosažení předsevzatého cíle využívají 

principy logiky a logické myšlení řešitele (2). Mezi logické metody patří metody 

analýzy a syntézy. Analýza je jednou ze základních metod poznávání objektů; je 

postupem, jímž se zkoumaný jev rozkládá na jeho jednotlivé části a zjišťují se vzájemné 

vztahy mezi prvky celku navzájem a mezi každým prvkem a celkem a mezi 

analyzovaným celkem ve vztahu (3). Syntéza představuje skládání, spojování částí do 

celku. Navazování a nacházení souvislostí, opak analýzy (2). Mezi analýzy použité 

v práci patří SWOT a SLEPT analýzy prostředí, analýza trhu a rizik. Na základě 

výsledků jednotlivých analýz byla zpracována SWOT analýza celého projektu. 

Další metodou použitou v práci je srovnávací metoda. Při srovnávání zjišťujeme shodné 

či rozdílné stránky u dvou či více různých předmětů, jevů či úkazů. Srovnávat můžeme 

téhož ukazatele v statistických souborech, které se liší věcně, prostorově či časově. 

Srovnávací metody můžeme použít jak při získávání poznatků a faktů, tak i při jejich 

zpracování. Srovnávání je základní metodou hodnocení (4). Tato metoda byla použita 

při srovnávání výhod a nevýhod vůči konkurenčním podnikům.



13

2 Teoretická východiska práce

2.1 Projekt

2.1.1. Definice projektu

Slovo projekt pochází z latinského pro-jicio nebo pro-iectum, což znamená návrh, 

rozvrh. V různých literárních i internetových zdrojích lze nalézt různé definice projektu. 

Podle Wikipedie můžeme projekt definovat jako: 

 Zpracovaný záměr, rozvrh nebo plán nějaké budoucí činnosti nebo jejího 

výsledku (stavby, stroje, organizace a podobně).

 Časově ohraničené úsilí, směřující k vytvoření unikátního produktu nebo služby.

Podle normy ISO 10006, mezinárodní normy pro řízení jakosti projektů, je projekt 

definován jako:

 Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty 

zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým 

požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.

Z této definice je zřejmé, že v souvislosti s projektovými cíli se setkáváme s těmito 

pojmy – ČAS, NÁKLADY A KVALITA (DOSTUPNOST ZDROJŮ). Soubor těchto 

veličin nazýváme tzv. trojimperativem. Veličiny jsou vzájemně provázané a propojené a 

účelem projektového řízení je jejich optimální seskupení a vyváženost. Trojimperativ se 

znázorňuje ve tvaru trojúhelníka:

Obrázek 1: Trojimperativ
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Z obrázku 1 je patrná vzájemná provázanost jednotlivých veličin. Pokud se změní jedna 

veličina a požadujeme, aby druhá byla nezměněna, je třeba, aby se odpovídajícím 

způsobem změnila také třetí veličina. Například pokud chceme zvýšit kvalitu při 

konstantních nákladech, je třeba změnit čas projektu, který se v tomto případě 

prodlouží. Nikdy nemůžeme změnit pouze jednu veličinu.

Je zřejmé, že z hlediska zákazníka budou požadovány nejnižší náklady při co nejkratším 

čase a co nejvyšší kvality.

2.1.2. Cíl projektu

Správná definice cíle projektu je jedním z klíčových faktorů úspěchu projektu. Čím 

vágněji je cíl definován, tím nejistěji projekt zřejmě dopadne a je vysoká 

pravděpodobnost, že dříve nebo později některá ze zainteresovaných stran začne 

zjišťovat, že to, co je realizováno, je něco úplně jiného, než bylo definováno.

Dobře definovat cíl je poměrně obtížná záležitost. Nejde o vlastní, technický popis 

nějakého stavu, ale především o potřebu, aby si různé strany porozuměly, co má být 

vlastně na konci realizace vyprodukováno, k čemu to má sloužit a za jakých podmínek 

by mělo být takového cíle dosaženo.

Jednou z pomůcek pro dobré definování cíle je technika SMART. Cíl by měl být podle 

této techniky:

 S – specifický a specifikovaný – protože potřebujeme vědět CO?;

 M – měřitelný – abychom byli schopni určit, čeho jsme dosáhli;

 A – akceptovaný – pro jistotu, že všichni relevantní vědí a souhlasí;

 R – realistický – aby bylo zřejmé, že stojíme nohama na zemi;

 T – termínovaný – protože bez určení termínu výše uvedené postrádá smysl.

Někdy se ještě dodává i – integrovaný do organizační strategie.

Každý z uvažovaných projektových cílů, včetně milníků a jiných průběžných cílů, by 

měl být SMARTi (1).
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2.1.3 Typy projektů

Obecně rozeznáváme dva hlavní typy projektů – investiční a neinvestiční. Hlavním 

rozlišovacím znakem těchto projektů jsou typy výdajů.

Neinvestiční (měkké) projekty

Tyto projekty se zaměřují na ‚investice‘ do lidských zdrojů, zejména na podporu 

vzdělávání, zaměstnanosti, sociální integraci, rovné příležitosti apod.

Neinvestiční projekty jsou spolufinancovány z ESF, a to v rámci OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita. 

Investiční (tvrdé) projekty

Investiční projekty jsou zaměřeny na pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku. Koncentrují se tedy zejména např. na nákup pozemků a jejich zhodnocení, 

nákup, výstavbu či rekonstrukci nemovitostí, budování infrastruktury, nákup nových 

strojů nebo technologií, pořízení patentů, softwaru, apod.

Investiční projekty v rámci strukturálních fondů jsou spolufinancovány zejména 

z ERDF. Mezi dotační titul, které se zaměřují na investiční projekty patří např. 

Regionální operační programy, OP podnikání a inovace, OP Praha 

Konkurenceschopnost, OP Životní prostředí, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP 

Doprava, Integrovaný OP a OP Technická pomoc.

Mezi příklady hlavních výdajů investičního projektu patří nákup pozemku, nákup 

staveb, stavební dokumentace, povinná publicita, stavební a technologické činnosti, 

stavební dozor, stroje a zařízení, finanční leasing, inženýrská činnost apod.

Mezi vedlejší výdaje můžeme zařadit náklady na výběrová řízení, expertní a poradenské 

služby, finanční výdaje a poplatky, mzdové náklady, odvody na sociální a zdravotní 

pojištění, licence, patenty a jiná práva a jiné.

Podrobné definice a odchylky výdajů jsou vždy uvedeny v Příručce pro žadatele pro 

konkrétní výzvy k předkládání žádostí (6).
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2.1.3. Vybrané metodické nástroje pro přípravu projektu

2.1.3.1 Metoda logického rámce

Metoda logického rámce slouží jako pomůcka při stanovování cílů projektu a jako 

podpora k jejich dosahování. Hlavním aspektem je efekt sladění úhlu pohledu na 

problematiku všemi zainteresovanými stranami.

Hlavním principem je fakt, že základní parametry projektu jsou vzájemně logicky 

provázány. Dalšími použitými principy je potřeba měřitelnosti výsledků, práce v týmu a 

systémový přístup – uvažování věcí ve vzájemných souvislostech.

Základem logického rámce je STROM CÍLŮ, který nám spolu s ostatními nástroji 

použitými v logickém rámci umožní předběžné rozvedení našeho mlhavého 

projektového nápadu. Nutí nás definovat aktivity projektu, zamyslet se nad tím, zda tyto 

aktivity budou generovat žádoucí výstupy a zda tyto výstupy povedou ke kýženému cíli, 

kterého chceme dosáhnout, a to jak konkrétního projektového cíle, k jehož naplnění by 

měl projekt přispět.

Definice cílů, aktivit a výstupů projektu: PROČ?, CO?, JAK?

PROČ? jsme se rozhodli napsat tento projekt – definice cílů.

Odpověď definuje jednak širší cíl, tj. cíl na úrovni programu či opatření; cíl, na jehož 

naplnění jednotlivý projekt nestačí; projekt pouze přispívá k jeho naplnění – globální 

cíl, ale i konkrétní cíle, kterých chceme projektem dosáhnout.

Cíl vyššího stupně, k jehož dosažení je projekt jen jednou z předběžných podmínek 

(např. pokles nezaměstnanosti v daném regionu).

U projektů předkládaných v rámci operačních programů hlavní cíl odpovídá 

specifickému cíli jednotlivých oblastí podpory.

CO? realizace projektu – definice výstupů.

Odpověď definuje výstupy projektu, co bude v rámci projektu nebo jeho jednotlivých 

částech skutečně zrealizováno, vytvořeno.

Je třeba věnovat pozornost tomu, aby účel projektu skutečně vyjadřoval cíl, nikoli 

aktivity. Každý projekt by měl usilovat o dosažení pouze jedné změny. Dosažení této 
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změny je vlastně účelem projektu, tedy bezprostředním důvodem, proč se do projektu 

pouštíme.

V další fázi určíme několik výstupů, za jejichž realizaci neseme přímou odpovědnost a 

v důsledku jejichž existence by dle našeho mínění mělo dojít k naplnění výše 

stanoveného účelu. Jedná se o skutečnosti, kterých má organizace nebo osoba realizující 

projekt dosáhnout a za co jí můžeme činit odpovědnou.

JAK? budeme postupovat při realizaci projektu – definice klíčových aktivit.

Odpověď definuje činnosti, metody, způsoby, jak bude jednotlivých výstupů dosaženo –

aktivity projektu.

Každá aktivita projektu je svázána se zdroji, vstupy, realizátory atd.

Činnosti patřící k jednotlivým výstupům, které mají být vykonány spolu se zdroji 

dostupnými pro vytvoření těchto výstupů, představuje např. Zpracování databáze 

dlouhodobě nezaměstnaných, bilanční diagnostika, motivační kurs, rekvalifikační kurs, 

pomoc při hledání pracovního uplatnění, analýza cílové skupiny, marketingová studie, 

projektová dokumentace, výstavba objektu apod. 

Ke každému výstupu stanovíme aktivity projektu, jež podle nás povedou k jejich 

dosažení a jsou nezbytnou součástí daných výstupů.

Je potřeba se ještě jednou zamyslet nad tím, zda navržené aktivity logicky vedou 

k uvedeným výstupům a ty pak naplní předpokládaný účel projektu, který přispěje 

k hlavnímu cíli (6).

Tvorba logického rámce

Firma Team Technologies doporučuje pro tvorbu logického rámce následující postup:

1. Stanovte cíl projektu.

2. Stanovte konkrétní výstupy projektu pro dosažení cíle.

3. Stanovte skupiny klíčových činností pro dosažení každého výstupu.

4. Stanovte záměr

5. Ověřte dodržení vertikální logiky testem jestliže – pak.

6. Stanovte požadované předpoklady na každé úrovni.
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7. Stanovte objektivně ověřitelné ukazatele na úrovni: cíle, výstupů, záměru, 

činnosti (časový a finanční rámec).

8. Stanovte prostředky a způsob ověření.

9. Určete náklady na provedení činnost – rozpočet na realizaci (zdroje).

10. Proveďte kontrolní test návrhu dle seznamu kontrolních otázek.

11. Přehodnoťte návrh projektu z hlediska zkušenosti s podobnými projekty.

Logický rámec může sloužit i v průběhu realizace jako jeden z prostředků pro sledování 

projektu a eventuálně pro posuzování a realizaci změn.

V neposlední řadě je tabulka logického rámce výborným komunikačním prostředkem. 

Velmi rychle lze s jeho pomocí vysvětlit základní smysl a strukturu projektu kterékoli 

zainteresované straně (1).

2.1.3.2 Základní vazby aktivity projektu

U každé projektové aktivity je potřeba zvážit její vazby na vstupy projektu, což jsou 

především finance, ale i na další faktory, které ovlivňují logiku projektu, a právě jejich 

podrobným popisem můžeme zásadně ovlivnit úspěšnost naší projektové žádosti 

v procesu hodnocení.

Obrázek 2: Aktivity projektu (Zdroj (6))

 Aktivity vždy slouží k naplnění konkrétního cíle projektu.

 Vstupem aktivity je většinou rozpočet – finanční zdroje.
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 Výstupy aktivity jsou její kvantifikací a popisovány jsou pomocí indikátorů 

projektu.

 Každý člen týmu má danou konkrétní činnost v aktivitách projektu.

 Vybavení je nutné pro úspěšnou realizaci projektu.

 Administrace každé aktivity, její zaúčtování, monitorování je pro projekt 

nezbytné.

Při přípravě projektů do operačních programů financovaných z EU mějme na paměti, že 

musíme vždy prokázat soulad s cíli programu, ze kterého chceme získat pomoc (dotaci) 

a současně prokázat provázanost deklarovaného účelu projektu s jeho jednotlivými 

aktivitami (6).

2.1.3.3 SWOT analýza

SWOT analýza představuje komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých 

relevantních stránek definovaného tématu na úrovni celostátní, regionální, podnikové 

apod., a to ve vztahu k současnému, resp. budoucímu stavu. Bývá součástí všech 

důležitých strategických dokumentů.

Tato analýza umožňuje přehledným způsobem zobrazit silné a slabé stránky 

analyzované oblasti a v logické vazbě jim přiřadit příležitosti dalšího rozvoje a naproti 

tomu zobrazit ohrožení, která mohou nastat, pokud příležitosti nebudou využity. Toto 

uspořádání dat při správné a logické koncepci umožní v následném kroku efektivně 

identifikovat projekty, které by měly být realizovány, aby byly příležitosti využity a 

posíleny silné stránky. Pro další rozpracování takto identifikovaných projektových 

potřeb je účelné využít metodu logického rámce, princip partnerství a následně studie 

proveditelnosti.

Základ metody spočívá v definování a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

definovány 4 proměnnými: SILNÉ (STRONG) a SLABÉ (WEAKNESSES) stránky 

jako vnitřní faktory, PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES) a OHROŽENÍ (THREATS) 

jako faktory vnější.

Pod pojmem „příležitosti“ se rozumí významná vnější situace, která má nebo může mít 

pozitivní vliv vzhledem k řešenému záměru. „Hrozby“ naopak představují možné 
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negativní dopady vnějšího prostředí na řešený záměr. Hrozby si lze představit jako 

závažné překážky pro realizaci projektového záměru. 

„Silné stránky“ jsou zdroje, dovednosti, pozitivní potenciál a další výhody vzhledem ke 

standardnímu prostředí, které jsou zároveň výhodné pro řešený záměr. „Slabé stránky“ 

naopak představují slabiny, omezení, nedostatky a další negativní faktory vztahující se 

ke standardnímu nebo k vnějšímu prostředí. Slabé stránky předznamenávají možné 

problémy nebo možné ohrožení projektového záměru (6).

2.1.3.4 Studie proveditelnosti

Na špici v přípravě projektu co do důležitosti a detailnosti zpracování stojí studie 

proveditelnosti (feasibility study), která je někdy nazývána jako technicko-ekonomická 

studie. Představuje analýzu, která souhrnně a podrobně popisuje investiční záměr a je 

podkladem pro samotné investiční rozhodnutí. Tato studie představuje základní nástroj 

projektového řízení ve fázi investiční i ve fázi provozní.

Studie proveditelnosti je tedy nejvyšším stupněm analýzy investičního záměru. Jedná se 

o sloučení projektu (textové analýzy), analýzy efektivnosti investice, citlivostní analýzy 

na změnu parametrů a predikce stability projektu a žadatele v zadaném časovém 

horizontu.

Komplexnost těchto procesů a propočtů činí ze studie proveditelnosti jeden 

z nejnáročnějších dokumentů v oblasti ekonomického a organizačního poradenství. 

Tento nástroj analýzy bude fungovat jen tehdy, budou-li vstupní data reálná (6).

2.1.3.5 Analýza rizik

Mezi metody analýzy rizik řadíme kvalitativní a kvantitativní metody. Kvalitativní 

metoda se vyznačuje tím, že rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu nebo určena 

pravděpodobností nebo slovně. Úroveň je určována obvykle kvalifikovaným odhadem. 

Kvalitativní metody jsou jednodušší a rychlejší, ale i více subjektivní (5). Kromě 

pravděpodobnosti výskytu bude hodnotícím prvkem také závažnost rizika. Při analýze 
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rizik jsou obvykle rizika uspořádána do tabulky a rozdělena na 5 typů rizik: provozní, 

finanční, právní, personální a technická rizika.

Pravděpodobnost výskytu bude vyjádřena ve 4 úrovních:

 velmi nízká;

 nízká;

 vysoká;

 velmi vysoká.

Závažnost rizika bude vyjádřena podle dopadu na projekt:

 nevýznamná – průběh projektu nebude narušen, dá se snadno eliminovat;

 významná – průběh projektu bude narušen, ale včasným odhalením a správným 

řízením rizik lze dokončit projekt v řádných termínech;

 velmi významná – zásadní narušení průběhu projektu, často nevede k dokončení

projektu v řádných termínech;

 katastrofická – může vést k ukončení projektu.

2.1.4 Zpracování projektu

2.1.4.1 Nápad a vyhledání vhodného programu

V první fázi je třeba si zjistit, který operační program by pro získání dotace připadal 

v úvahu. Řídit se lze podle sféry činnosti (tematické OP), nebo podle místa, kde 

realizujete své aktivity (regionální operační programy, programy pro Prahu a programy 

přeshraniční spolupráce).

Projekt musí být v souladu se záměry operačního programu, z něhož budou 

čerpány prostředky.

Obecně platí, že z fondů EU se podporují projekty veřejně prospěšné, které přispějí ke 

zlepšení sociálního a ekonomického prostředí v členských zemích a jejich regionech. 

Nejde o samoúčelné finanční injekce do neziskového sektoru, soukromých firem, obcí, 
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krajů či jakýchkoli jiných subjektů. Příjemci musí vždy prokázat a konkrétně doložit 

obecnou prospěšnost svého záměru.

Obecná prospěšnost je zde však chápana v širším smyslu, nejen jako sociální aktivity. 

Proto se rozhodně ze získávání podpory z evropských fondů nevylučují soukromé firmy 

žádající dotace např. na novou technologii, vzdělávání zaměstnanců apod. Všichni 

žadatelé však musejí doložit v projektové žádosti společenský přesah plánovaných 

aktivit jejich projektu. U soukromých firem často jde např. o podporu zaměstnanosti 

v regionu (21).

2.1.4.2 Určení vhodné výzvy

Operační programy přijímají projektové žádosti v rámci tzv. výzev, tedy časově 

vymezených úseků určených k podání žádosti o dotaci. Pro dosáhnutí úspěchu je

klíčové sledovat, jaké výzvy právě probíhají a také jaké jsou plánovány na nejbližší 

období. 

Časové „okno“ výzvy bývá otevřeno po několik týdnů až měsíců. U složitějších

projektů toto období nemusí vždy postačovat pro podrobné zpracování projektové 

žádosti. Projektová část by měla být tedy připravena s předstihem (21).

2.1.4.3 Zpracování projektové žádosti

Projektová žádost představuje klíčový dokument, který rozhodne o tom, zda bude snaha 

získat finance z evropských fondů úspěšná či nikoli. Průvodcem při její tvorbě budou 

příručky pro žadatele a další metodické pokyny připravené odpovídajícím operačním 

programem. Zároveň jsou k dispozici konzultace s pracovníky řídicího orgánu či 

zprostředkovatelského subjektu, semináře, konference atd.

V kontextu strukturálních fondů projekt představuje jasně vymezený a konkrétní 

projektový záměr, který formou projektové žádosti předkládá žadatel o poskytnutí 

finančního příspěvku v rámci některého z operačních programů. Projektová žádost je 

složena z podrobného popisu všech projektových činností a souboru povinných a 

nepovinných příloh. Náležitosti, které má projekt obsahovat, jsou popsány v konkrétní 

výzvě k předkládání projektových žádostí, kterou zpravidla vyhlašuje zprostředkující 

subjekt v ohlášených termínech.
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Hlavní znaky projektové žádosti

 Název projektu.

 Identifikace předkladatele.

 Složení realizačního týmu a zapojení jeho členů.

 Zkušenosti realizátora a partnerů s realizací obdobných projektů.

 Popis řízení projektu (popis technologie řídících metod a procesů v jednotlivých 

fázích).

 Definice cílů projektu (výstupů, kterých má být dosaženo po dokončení 

projektu).

 Soulad s cíli prioritní osy a výzvy.

 Zdůvodnění potřebnosti projektu (analýza řešeného problému a vyhodnocení 

přínosů).

 Popis klíčových aktivit projektu (popis, jak bude projekt realizován krok za 

krokem).

 Marketingové informace (analytická část projektu, popis marketingové 

strategie).

 Ukazatele měřitelnosti výstupů a výsledků projektu (číselné vyjádření 

dosažených výstupů projektu).

 Analýza cílových skupin (podrobný popis cílové skupiny, jejich problémů a 

přínosů získaných projektem).

 Časový harmonogram projektu.

 Management rizik (analýza možných překážek v cestě za cíli projektu, popis 

eliminace rizik).

 Udržitelnost projektu (popis zajištění fungování aktivit projektu po jeho 

dokončení, bez finanční podpory EU).

 Rozpočet projektu (podrobná položková specifikace nákladů v předepsané 

struktuře a formě).

 Specifikace veřejných zakázek projektu (popis realizace výběrových řízení pro 

nákupy služeb, dodávky zboží a stavby).

 Vazba na horizontální témata (povinný popis vlivu projektu na rovné příležitosti 

/ oblast diskriminace a udržitelnost zejména ve vztahu k životnímu prostředí).
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 Vazba na veřejnou podporu (začlenění pravidel pro čerpání veřejných 

prostředků v rámci projektu).

 Publicita projektu (povinná součást všech projektů, povinnost informování 

účastníků i veřejnosti o projektu a jeho financování z prostředků EU a rozpočtu 

ČR) (6).
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2.2 Regionální politika Evropské unie

Regionální politika Evropské unie má své nezastupitelné místo mezi sdílenými 

politikami Evropské unie a představuje jejich důležitý článek. Díky regionální politice 

se minimalizují dopady integrace jednotlivých států ať už z hlediska politického, 

ekonomického, kulturního či sociálního. Tato politika se zabývá podporou a rozvojem 

regionů, čímž dochází k jejich postupnému vyrovnávání, zvyšuje se jejich prosperita, 

životní úroveň obyvatel, konkurenceschopnost, zaměstnanost, ekonomická výkonnost a 

zároveň také jejich vzájemná soudržnost.

2.2.1 Cíle regionální politiky pro období 2007 - 2013

V letech 2007—2013 se regionální politika zaměřuje na 3 hlavní cíle, pro jejichž 

dosažení je vyčleněno 347 miliard eur.

1. cíl: Konvergence (neboli sbližování): podpora hospodářského a sociálního rozvoje 

regionů na úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem na obyvatele nižším než 75 

% průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Dále jsou k čerpání z tohoto cíle 

způsobilé státy, jejichž hrubý národní důchod na obyvatele je nižší než 90 % průměru 

tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Tento cíl je financovaný z ERDF, ESF a FS 

a v České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. 

Prahy. Pro realizaci projektů tohoto cíle je vyčleněna částka 25,88 miliard eur.

2. cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: podpora regionů na úrovni 

NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle 

konvergence. Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v České republice pod něj spadá 

pouze hlavní město Praha. Alokovaná částka pro toto období činí 419, 09 milionů eur.

3. cíl: Evropská územní spolupráce: podpora přeshraniční spolupráce regionů na úrovni 

NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic 

a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně 

vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále je podporována meziregionální a nadnárodní 

spolupráce regionů. Tento cíl je financovaný z ERDF a v České republice pod něj 

spadají všechny regiony. Vymezená částka činí 389, 05 milionů eur (24).
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2.2.2 Rozdělení regionů pro regionální politiku

Aby bylo získávání prostředků z nejrůznějších fondů efektivní, byla v Evropské unii v 

roce 1988 zavedena jednotná nomenklatura územních statistických jednotek (NUTS –

z fr. Nomenclature des Unites Territoriales Statistique), která vymezuje 3 hlavní úrovně 

regionálního územního členění podle počtu obyvatel, a to na územní celky s počtem 

obyvatel mezi 150 000 a 7 miliony obyvatel. V České republice tomuto členění 

odpovídá:

 NUTS I – stát (100 % území České republiky). Doporučený počet obyvatel: 3 –

7 milionů obyvatel.

 NUTS II – 8 regionů soudržnosti (Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, 

Jihozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Střední Morava). Doporučený 

počet obyvatel: 800 000 – 3 miliony obyvatel.

 NUTS III – 14 krajů. Doporučený počet obyvatel: 150 000 – 800 000 obyvatel.

Obrázek 3: Rozdělení ČR na NUTS II a III podle počtu obyvatel (Zdroj (24))

Obrázek ukazuje skladbu 14 krajů (NUTS III) do 8 regionů soudržnosti (NUTS II). 

Praha není v tomto členění zařazena, protože se svými ekonomickými ukazateli výrazně 

odlišuje od ostatních regionů republiky, a proto nesplňuje kritéria pro zisk prostředků 

z cíle Konvergence (24).
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2.3 Fondy EU v období 2007 – 2013

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a 

sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky 

určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich 

regiony.

Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy:

 Strukturální fondy:   

o Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

o Evropský sociální fond (ESF)

 Fond soudržnosti (FS) (20)

Strukturální fondy zahrnují Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) a Evropský 

sociální fond (ESF), které se liší svým věcným zaměřením. Prostředky z EFRR jsou 

směrovány na podporu dopravní infrastruktury, ochranu životního prostředí, budování 

kapacit pro výzkum a vývoj a také na podporu malého a středního podnikání. 

ESF je finanční nástroj EU, který má posilovat hospodářskou a sociální soudržnost Unie 

prostřednictvím podpory vysoké úrovně zaměstnanosti a zvyšování počtu pracovních 

míst a jejich kvality. Činí tak prostřednictvím podpory politik členských států, jejichž 

cílem je dosáhnout plné zaměstnanosti, kvality a produktivity práce, podpořit sociální 

začlenění, včetně přístupu znevýhodněných osob k zaměstnání, a snížit rozdíly 

v zaměstnanosti na celostátní, regionální a místní úrovni.

V období 2007–2013 se České republice nabízí z evropských fondů 26,69 miliardy 

eur. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc přibližně čtyři miliardy eur, 

jelikož Evropská unie financuje maximálně 85 procent výdajů z aktivit uskutečněných v 

rámci regionální politiky (24).

2.3.1 Operační programy

Každá členská země si dojednává s Evropskou komisí operační programy (OP), které 

jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy (ERDF, 
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ESF, FS) a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech. Jsou 

to strategické dokumenty představujících průnik priorit politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti EU a individuálních zájmů členských států.

Česko si pro nynější období vyjednalo 26 operačních programů. Osm z nich je 

zaměřeno tématicky (např. na dopravu, vědu a vzdělávání, zaměstnanost, životní 

prostředí) a sedm zeměpisně (na Středočeský kraj, Střední Moravu, Moravskoslezsko 

atd.) Ostatní OP umožňují přeshraniční, meziregionání a nadregionální spolupráci či 

zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky soudržnosti.

 Tématické operační programy (přidělená finanční částka: 21 300,3 milionů eur):

o OP Podnikání a inovace.

o OP Doprava.

o OP Životní prostředí.

o OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

o OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

o OP Výzkum a vývoj pro inovace.

o Integrovaný operační program.

o OP Technická pomoc.

 Regionální operační programy (přidělená finanční částka: 4 659 milionů eur):

o ROP NUTS II Jihovýchod.

o ROP NUTS II Jihozápad.

o ROP NUTS II Moravskoslezsko.

o ROP NUTS II Severovýchod.

o ROP NUTS II Severozápad.

o ROP NUTS II Střední Čechy.

o ROP NUTS II Střední Morava.

 Operační programy – Praha (přidělená finanční částka: 343,3 milionů eur):

o OP Praha Konkurenceschopnost.

o OP Praha Adaptabilita.

 Evropská územní spolupráce (přidělená finanční částka: 1 442,4 milionů eur):

o OP Mezinárodní spolupráce.

o OP Nadnárodní spolupráce.
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o OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko.

o OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko.

o OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko.

o OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko.

o OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko.

o INTERACT II.

o ESPON 2013.

Operační programy jako oficiální dokumenty schválené Evropskou komisí definují, 

které problémy chce Česká republika za prostředky získané z evropského rozpočtu řešit 

a čeho chce v programovém období 2007—2013 dosáhnout. Zajišťují, aby projekty 

nebyly k financování vybírány nahodile, nýbrž podle toho, zda pomáhají uskutečňovat 

záměry kohezní politiky.

OP se dělí na prioritní osy, které konkrétněji vymezují, na co mohou být finance 

přidělené danému operačnímu programu vynaloženy. Prioritní osy se dále skládají z 

oblastí podpory, případně i z podoblastí podpory.

Každý subjekt, jenž chce požádat o finanční podporu z fondů EU, musí předložit 

projekt řídicímu orgánu operačního programu. Řídicími orgány operačních 

programů jsou u tematicky zaměřených OP resortní ministerstva; u územně 

vymezených OP regionální rady regionů soudržnosti, což jsou územní celky 

odpovídající jednomu nebo více českým krajům zřízené za účelem přijímání dotací z 

evropských fondů.

Projekt je dokumentem dokládajícím, jak aktivity žadatele přispějí k cílům stanoveným 

v operačním programu a tím i k uskutečňování evropské politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti. Žadatel proto musí znát prováděcí dokumenty operačního programu a řídit 

se jeho prioritními osami. 

Řídicí orgány operačních programů vyhlašují pravidelně časově vymezené výzvy k 

předkládání projektů v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí podpory.

Projekty mohou předkládat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní 

infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra a další (20).
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2.3.2 Podporované oblasti

Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Např. výstavba a opravy silnic, železnic, dálnic, obchvatů, říční infrastruktury, budování 

přestupních terminálů integrované veřejné dopravy, nákupu dopravních prostředků 

městské hromadné dopravy apod.

Ochrana životního prostředí

Např. budování čistíren odpadních vod, rozvodných sítí pitné vody, výsadba 

regenerační zeleně, instalace větrných elektráren, budování systémů odděleného sběru 

odpadů, investiční podpora vzdělávacích, poradenských a informačních center 

environmentálního vzdělávání apod.

Rozvoj měst a obcí, přeshraniční spolupráce

Např. úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně, infrastruktura pro 

poskytování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb, infrastruktura pro 

poskytování zájmových a volnočasových aktivit, přeshraniční spolupráce v oblasti 

rozvoje mezilidských vztahů, společenských a kulturních aktivit, regenerace bytových 

domů apod.

Rozvoj cestovního ruchu

Např. rozvoj kapacit ubytovacích zařízení, vybudování, rekonstrukce a obnova 

skanzenů, muzeí apod., budování cyklostezek a cyklotras s využitím pro cestovní ruch, 

prezentace turistických destinací apod.

Rozvoj lidských zdrojů

Např. rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané, poskytování sociálních služeb, zvyšování 

kvality výuky cizích jazyků, vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, inovace vzdělávacích programů, vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, 

podpora dalšího vzdělávání apod.
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Zlepšování kvality služeb poskytovaných veřejnou správou a samosprávou

Např. výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy, zavádění moderních 

metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy apod.

Podpora podnikání, vědy a výzkumu

Např. podpora při zakládání podniků, nákupu výrobních technologií, podpora patentové 

aktivity podniků, vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol, výstavba a další 

rozvoj existujících průmyslových parků, podpora rozvoje poradenství v oblasti eko-

technologií a environmentálních systémů řízení, podpora marketingových služeb apod.

Program rozvoje venkova

Oproti období 2000 — 2006 již pod strukturální fondy nespadá podpora 

konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova. Tyto oblasti jsou 

financovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova financovaného z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Podrobné informace o Programu 

rozvoje venkova se dozvíte na stránkách Ministerstva zemědělství (20).

2.3.1.1 Regionální operační program NUTS II Jihovýchod

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod je určen pro region soudržnosti 

Jihovýchod sestávající z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Zaměřuje se na 

zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné 

dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších 

podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově 

především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické 

infrastruktury.

Žadatelé o podporu

Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, 

provozovatelé dráhy, nestátní neziskové organizace, malí a střední podnikatelé, občané 

a další.
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Řídící orgán ROP JV

Řídícím orgánem ROP JV je Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Financování ROP JV

ROP JV je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod (ROP JV) spadá mezi regionální 

operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 704,45 mil. €, což činí 

přibližně 2,64 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou 

republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o 

dalších 124,31 mil. €.

Jaké projekty jsou z ROP Jihovýchod financovány?

ROP JV obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty 

jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké 

typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 3. 12. 2007.

Dostupnost dopravy

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 345,2 mil. €, tj. 49,0 % ROP JV.

Např. rekonstrukce, modernizace, souvislé opravy a výstavbu silnic II. a III. tříd vč. 

mostů, výstavba a rekonstrukce mostů, protihlukových zdí, přeložek silnic, kruhových 

objezdů, výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných mezinárodních 

civilních letišť, budování a modernizace přestupních terminálů a záchytných parkovišť, 

instalace naváděcích a informačních dopravních systémů, nákup a modernizace 

ekologických dopravních prostředků pro veřejnou hromadnou dopravu, výstavba a 

rekonstrukce stezek pro cyklisty, bruslaře, chodce apod.

Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 133,8 mil. €, tj. 19,0 % ROP JV.
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Např. modernizace ubytovacích zařízení, výstavba či modernizace kongresových a 

konferenčních center, lázeňské infrastruktury, sportovně rekreačních zařízení, 

rekonstrukce a obnova kulturních památek s využitím pro cestovní ruch, značení,

opravy a úpravy cyklotras, tras pro pěší, lyžaře a jezdce na koních, naučných stezek, 

rekonstrukce či výstavba přístupových komunikací včetně souvisejících parkovišť a 

chodníků, tvorba marketingových strategií cestovního ruchu, rozvoj informačních 

systémů cestovního ruchu a míst s veřejně přístupným internetem, marketingové a 

informační kampaně zaměřené na propagaci regionu apod.

Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel.

Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 201,5 mil. €, tj. 28,6 % ROP JV

Např. úprava veřejných prostranství (náměstí, parky, dětská hřiště, veřejná zeleň), 

regenerace a revitalizace brownfields vč. výstavby a rekonstrukce přístupových a 

obslužných komunikací, parkovacích ploch a související technické infrastruktury, 

podpora realizace a dopracování regionálních inovačních strategií, modernizace a 

zkvalitňování vybavení vzdělávacích zařízení, regionálních zařízení zdravotnické a 

sociální péče a vybavení informačními technologiemi a přístrojovým vybavením, 

rozšíření a zkvalitnění infrastruktury a vybavení pro sociální integraci a rozvoj kultury, 

sportu a dalších neformálních aktivit občanů, pro práci s dětmi, mládeží, národnostními 

menšinami, ve vybraných regionech výstavba místních datových sítí sloužících pro 

zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti apod.

Technická pomoc

Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 23,9 mil. €, tj. 3,4 % ROP JV.

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených 

do řízení ROP JV, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a 

analýz, propagace programu, poskytování informací, poskytování asistence a metodické 

pomoci potenciálním předkladatelům projektů, příprava a realizace projektů 

vzdělávacích programů apod (25).
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3 Analýza problému

3.1 Základní údaje o regionu

Region Kyjovsko se nachází v Jihomoravském kraji v jihovýchodní části České 

republiky. Leží v pohoří Západní Karpaty a je součástí bývalého okresu Hodonín. Na 

severu je oblast ohraničena Ždánickým lesem a krásnou přírodou pohoří Chřiby. 

Rozloha území je 47 026 ha a hustota obyvatelstva 119,3 obyv./ km2. Region se dále 

člení na 7 mikroregionů – Babí lom, Bzenecko, Hovoransko, Moštěnka, Nový Dvůr, 

Podchřibí a Ždánicko. Historickým, kulturním i ekonomickým centrem regionu je 

město Kyjov, ve správní oblasti obce s rozšířenou působností je evidováno dalších 41 

obcí. Podle Českého statistického úřadu byl v roce 2009 celkový počet obyvatel 56 065 

(k 31.12. 2009). 

Kyjovsko je významnou vinařskou oblastí, díky vynikajícím půdním a klimatickým 

podmínkám má zde pěstování vína dlouhou tradici. V oblasti můžeme nalézt velký 

počet vinných sklepů a také vinařských cyklostezek.

Obrázek 4: Vymezení regionu v rámci České republiky (Zdroj (27))
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Obrázek 5: Vymezení regionu v rámci Jihomoravského kraje (Zdroj (27))

3.1.1 Cestovní ruch

Cestovní ruch na Kyjovsku má podle portálu Czechtourism.cz zvýšený až mírně vysoký 

potenciál, který ale není dosud plně využíván. Má tedy vhodné předpoklady pro rozvoj 

cestovního ruchu. Ty vyplývají z pestrosti krajinných typů a územně proměnlivé 

historie osídlení kraje, z množství historických událostí, osobností, které v území 

zanechaly stopy i z bohatství místní kultury a folklóru. Specifickou výhodou je dobrá 

dopravní poloha a dostupnost dopravních tras. Oblast Slovácka, kam region spadá, je 

jednou z pěti přirozených turistických regionů Jihomoravského kraje. Patří k místům s 

určitými druhy turistiky a cestovního ruchu (vinařská turistika, cykloturistika, folklór –

tradice) (16).

Pro každou destinaci je z hlediska cestovního ruchu důležitá zejména oblast ubytování a 

stravování. Obě tyto služby současně nabízí pouze 13 obcí regionu z celkových 42. 

Celkově je počet hromadných ubytovacích zařízení a počet lůžek v Jihomoravském 

kraji spíše podprůměrný, zatímco počet míst pro stany a karavany je naopak 

nadprůměrný. Nejvíce ubytovacích i stravovacích zařízení v rámci regionu je v Kyjově, 
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kde se nacházejí 2 hotely střední kategorie a nejrůznější gastronomická a zábavní 

zařízení. Další dva hotely střední kategorie se nacházejí v Bukovanech v areálu 

Bukovanský mlýn a ve Bzenci. Region nabízí také další ubytovací možnosti, včetně 

ubytování v soukromí, chatových oblastech, vinných sklepech či kempu. Chybí zde 

agroturistická zařízení, i když jsou v regionu velmi dobré podmínky pro agroturistiku, a 

zařízení vyšších kategorií a standardu. Při konání velkých akcí, jako je např. Slovácký 

rok, kdy se sjede do Kyjova velký počet turistů, bývá velký problém s nedostatečnými 

kapacitami ubytování. Palčivá je také otázka kvality poskytovaných služeb a 

profesionality pracovníků zaměstnaných v cestovním ruchu.

V roce 2006 bylo v Kyjově vybudováno nové Informační centrum, jehož cílem je 

bezplatně poskytovat nejrůznější informace o regionu, aktualizovat nabídku 

nejrůznějších akcí pořádaných v Kyjově i dalších obcích a propagovat region s cílem 

přilákat co nejvíce turistů, dále prodej turistického zboží a upomínkových předmětů. 

Doplňkovou službou centra je půjčování a úschovna kol a veřejný internet.

Co se týká podnikatelských subjektů cestovního ruchu, působí v Kyjově 3 cestovní 

kanceláře – CK Régio, CK KTA a CK Kontakt Moravia. Dále je zde nabídka 

cestovních agentur, které jsou rozmístěny po větších obcích regionu.

3.1.1.1 Kulturní vybavenost regionu

Kyjovsko jako součást regionu Slovácko má velmi silný vztah k tradicím a folklóru a 

má velmi vysoký kulturní potenciál. V regionu působí mnoho folklórních souborů, které 

jsou známé i mimo region. Téměř každá vesnice má svůj vlastní kroj a lidové písně. 

Každoročně se zde pořádá řada kulturních akcí, které jsou pořádány samotnými obcemi, 

mládeží či dobrovolnými hasiči jednotlivých obcí. 

Nejvýznamnější kulturní akcí regionu s mezinárodní účastí je Slovácký rok pořádaný 

v Kyjově jednou za 4 roky. Mezi další důležité tradice patří pořádání hodových zábav, 

které se konají většinou v období září – listopad (Svatováclavské, Svatomartinské 

hody..). 

Mimo jiných tradic a akcí konaných v celé republice jsou dalšími specifickými 

tradicemi udržovanými na Kyjovsku jsou: 

 fašaňk - obchůzky mládeže obcí v maskách, koná se 40 dní před Velikonocemi;

 košt vína a slivovice – velmi dlouhá tradice a obliba těchto akcí;
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 stavění a kácení máje – symbol plodnosti a hojnosti, staví se 30. dubna ve 

většině obcí;

 pálení čarodějnic – u zapáleného ohně se slaví příchod jara, koná se 30. dubna;

 dožínky – slavnost na ukončení žní, většinou se koná v srpnu;

 tříkrálové obchůzky;

 Sv. Štěpán - štěpánský pochod a tradiční besedy, 26. prosince;

 Národopisný festival Kyjovského Slovácka – v obci Milotice;

 Kyjovské letní slavnosti;

 Žalmanův folkový Kyjov;

 Concentus Moraviae – mezinárodní hudební festival.

Kyjovsko je významnou vinařskou oblastí, díky vynikajícím půdním a klimatickým 

podmínkám má zde pěstování vína dlouhou tradici. V oblasti můžeme nalézt velký 

počet vinných sklepů a také vinařských cyklostezek. Vinařství je jednou z klíčových 

aktivit Kyjovska a každoročně naláká velké množství turistů.

Z hlediska kulturní vybavenosti regionu je nejbohatší město Kyjov. Kulturní akce jsou 

pořádány Městským kulturním střediskem. Pod Městské kulturní středisko spadá Dům  

kultury, letní kino a kino Panorama. V těchto prostorech se také pořádá většina 

společenských akcí. Akce v ostatních obcích jsou zaštiťovány kulturními domy či 

sokolovnami. Vlastivědné muzeum je nejvýznamnějším muzeum regionu a nachází se 

v Kyjově. Dvě další muzea ve Svatobořicích-Mistříně a Ždánicích mají spíše regionální 

význam. V Kyjově nalezneme také výtvarné galerie.

Za nejvýznamnější kulturní památku regionu je považován státní zámek v Miloticích. 

Tato barokní památka se zahradami ve francouzském stylu je také nazývána perlou 

jihovýchodní Moravy. Každoročně se zde pořádají kulturní a folklórní akce, trhy 

umělců a řemeslníků a jiné společenské akce. 

Turisticky hojně navštěvovaný je také Bukovanský mlýn, který prošel v roce 2007 

rozsáhlou rekonstrukcí a byl zde vybudován hotel s vinným sklípkem zajišťující 

ubytování ve slováckém stylu.
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3.1.1.2 Sportovní vybavenost a podmínky v regionu

Kyjovsko nabízí rozmanitou škálu celoročního sportovního vyžití. Má dobré 

předpoklady pro letní turistiku i zimní sporty, pěší turistiku i cykloturistiku díky 

vhodným přírodním i klimatickým podmínkám.

Nejvýznamnější síť turistických značených tras je v Chřibech a Ždánickém lese. V 

těchto lokalitách jsou také aktivní místní organizace Klubu českých turistů: KČT 

Vřesovice, KČT TJ Jiskra Kyjov a KČT Šroubárny Kyjov (14). Velmi zajímavé 

zpestření kombinující vinařství se sportem a službami jako stravování a ubytování 

nabízejí Moravské vinařské stezky, které podporují vinařskou turistiku na jižní Moravě. 

Dále je možné využít naučné stezky či přírodovědnou expedici kyjovského 

Vlastivědného muzea.

Sportovní vybavenost města Kyjova je poměrně bohatá a rozmanitá a nabízí sportovní 

vyžití jak pro jeho obyvatele, tak pro obyvatele spádových obcí, kde už je nabídka 

podstatně omezenější:

 Městský stadion (hala na basketbal, travnaté hřiště na kopanou, atletická dráha, 

víceúčelové hřiště, kuželna, 2 antukové kurty).

 Sportovní areál v Boršově (5 tenisových kurtů, v zimě tenisová hala, baseballové 

hřiště).

 Sportovní areál TJ Sokol Kyjov (5 tenisových kurtů, 2 volejbalová hřiště, 

tělocvična).

 Letní koupaliště.

 Tenisové kurty.

 Letiště Kyjov.

 Sportoviště při školách.

 Fitness Centrum Skleňák.

 Fitness + spinning.

 Squash (hotel Club).

 Sauna, Šroubárna.

 Bowling Luxor.

Ve městě jsou také četná dětská hřiště, půjčovna kol a nabídka moderních fitness a 

wellness aktivit jako je zumba, aerobic, tai-chi, powerjóga či pilates, masáže.
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3.1.2 Doprava

Doprava patří mezi základní podmínky pro realizaci cestovního ruchu. Zajišťuje 

přemístění turisty z výchozího místa do navštěvované oblasti. Rozvoj dopravy přispívá 

k rozvoji cestovního ruchu. Z hlediska mikroregionu Kyjovsko je nejdůležitější doprava

silniční, železniční a částečně i letecká.

Silniční doprava

Pro region Jihomoravského kraje je důležitou dopravní spojnicí dálnice D1, která 

spojuje centrum regionu Brno s hlavním městem Prahou. Z Brna dále pokračuje směrem 

na Vyškovsko. Tato důležitá dopravní tepna v současné době nevyhovuje svou stávající 

kapacitou. Nadměrný provoz na této páteřní komunikaci je jednou z příčin častých 

dopravních nehod. Dalším negativem je její špatný technický stav, který cestujícím 

znepříjemňuje cestu častými uzavírkami jízdních pruhů z důvodu oprav. Výše zmíněné 

faktory způsobují časté kolony a neprůjezdnost komunikace, což se negativně odráží 

v dostupnosti Jihomoravského kraje.

Přirozeným centrem Jihomoravského kraje je Brno. Z Brna vychází další komunikace, 

které ho spojují s dalšími částmi kraje.

V celém kraji je pak velké množství komunikací regionálního či lokálního významu 

(silnice II. a III. třídy). Velkou nevýhodou této poměrně husté dopravní sítě je její 

špatný technický stav.

Mikroregion Kyjovsko je dostupný z Brna po komunikaci E 50 směřující do Uherského 

Hradiště a dále na hraniční přechod Starý Hrozenkov. Tuto komunikaci s Kyjovskem 

spojují silnice 419, 431, 429 a 432. Z jihu je možné využít komunikaci 55 vedoucí z 

Břeclavi do Hodonína a z Hodonína silnici 432.

Železniční doprava

Nejdůležitější železniční trasou nadregionálního významu v území Jihomoravského 

kraje je severojižní trasa I. koridoru ve spojující oblasti na trase Děčín – Praha –

Pardubice – Brno – Břeclav – Rakousko. Brno představuje důležitý železniční uzel. 

Spojuje region s dalšími částmi České republiky. Z důležitých vnitrostátních tratí se 

jedná o trať Brno – Žďár nad Sázavou – Kolín ( - Praha), trať Brno – Přerov ( - Ostrava) 

a trať Brno – Jihlava ( – České Budějovice). Dalším významným železničním uzlem na 
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území kraje je Břeclav, ve které se k I. koridoru přidává II. koridor přicházející z Polska 

a Severní Moravy. Dále pak pokračuje na Slovensko.

Z regionálního hlediska patří mezi významné železniční tratě:

· Brno – Veselí nad Moravou

· Brno – Hrušovany nad Jevišovkou – Znojmo resp. Hevlín

Dostupnost mikroregionu Kyjovsko zajišťuje trať 380 (Brno – Hodonín) a trať 340 

(Kyjov – Bzenec).

Letecká doprava

Brno jako dopravní uzel nadregionálního významu disponuje i letištěm. Letiště Brno –

Tuřany má technické parametry a odpovídající vybavení pro celoroční provoz všech 

typů letadel (16).
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3.2 SWOT analýza regionu

Na základě charakteristiky regionu z hlediska cestovního ruchu, dopravy a životního 

prostředí a konzultace s pracovníky Informačního centra města Kyjova byla sestavena 

analýza SWOT, která shrnuje slabé a silné stránky nejdůležitějších činností a oblastí 

regionu, jejich příležitosti a ohrožení. 

Obrázek 6: SWOT analýza regionu

Činnost Silné stránky Slabé stránky

Kultura a 
kulturní 
památky

 lidová architektura
 kulturní památky 

(zámek v Miloticích, 
Bukovanský mlýn, aj.)

 silný vztah k tradicím a 
folkloru

 kulturní a historická 
tradice města Kyjova

 mezinárodní věhlas 
Slováckého roku

 široká nabídka 
kulturních akcí v celém 
regionu

 nedostatek finančních 
prostředků na opravy 
kulturních památek

 malá návštěvnost některých 
společenských akcí

 křížení termínů pořádaných 
akcí

 nedostatečná propagace 
pořádaných akcí

 nedostatečná kapacita pro 
akce

Příležitosti Ohrožení
 zvýšení propagace 

kulturních a 
společenských akcí

 spolupráce s okolními 
městy v oblasti 
propagace a obnovy 
kulturních památek

 vyšší atraktivita památek 
díky pořádání různých 
akcí, programů…

 projekty na uchování 
tradic

 dotace z evropských 
fondů

 stárnutí obyvatelstva 
v obcích vede obecně 
k poklesu zájmu mladých o 
folklór a udržování tradic

 organizace kulturních akcí 
na nízké a neprofesionální 
úrovni

 neochota obcí a soukromých 
vlastníků udržovat 
společenské tradice a 
kulturní památky

 vandalismus

Činnost Silné stránky Slabé stránky

Poloha, 
ekonomika a 
obyvatelstvo

 dobré přírodní 
podmínky pro 
zemědělství

 víno, drobné vinařství
 dobrá dopravní 

dostupnost
 pohostinnost a srdečnost 

místních obyvatel

 vysoká nezaměstnanost
 neochota lidí dojíždět za 

prací
 stárnutí obyvatelstva
 nízká koupěschopnost 

obyvatel
 nízká kvalita pozemních 

komunikací
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 nízký podíl vysokoškolsky 
vzdělaných lidí

Příležitosti Ohrožení
 zdroje z fondů EU
 možnost přeshraniční a 

regionální spolupráce 
namísto konkurování si

 vytvoření nových 
pracovních míst díky 
novým investicím 
(stavby nákupních 
center, supermarketů…)

 útlum zemědělství
 byrokracie v podnikatelském 

prostředí
 živelné katastrofy
 špatná sjízdnost některých 

cest v zimě
 stěhování venkovských 

obyvatel do větších měst
 snížení disponibilního 

důchodu vlivem změny 
legislativy

 byrokracie

Činnost Silné stránky Slabé stránky

Cestovní ruch

 pestrá a bohatá nabídka 
kulturně-společenských 
akcí

 kvalitní Informační 
centrum v Kyjově

 značný kulturní 
potenciál

 široká sportovní nabídka
 vinařská turistika
 výhodná poloha 
 vhodné podmínky pro 

agroturistiku
 samostatný portál pro 

celý region kyjovsko.cz
 drobné církevní památky 

(křížky, kapličky..)
 zajímavá krajina a 

přírodní památky
 spíše nižší ceny ve 

stravovacích a 
ubytovacích kapacitách 
v porovnání s ostatními 
regiony

 hojnost hub

 špatná turistická
infrastruktura

 nedostatek ubytovacích 
kapacit vyšší kategorie

 nedostatečný marketing
 nízká úroveň nabízených 

služeb
 nedostatek financí pro 

cestovní ruch
 krátkodobý pobyt turistů 

v regionu kvůli omezené 
nabídce

 malá kapacita venkovního 
koupaliště v Kyjově, 
absence krytého bazénu

 nízká kvalita informačních 
služeb a propagačních 
materiálů (zejména v malých 
obcích)

 absence doplňkových služeb
cestovního ruchu v obcích 
(bankovní služby, prodej 
upomínkových předmětů…)

 chybí aktualizace webových 
stránek jednotlivých obcí

Příležitosti Ohrožení
 prodej místních 

produktů a výrobků
 celoroční nabídka pro 

turisty
 zlepšení úrovně služeb

 cestovní ruch není v regionu 
vnímán jako priorita 

 přírodní katastrofy 
(záplavy..)

 vinařská konkurence 
v sousedních regionech 
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 vybudování kapacit pro 
agroturistiku a 
gastroturistiku

 zlepšení organizace a 
plánování  akcí

 investice do pracovníků 
v cestovním ruchu 
(jazykové kurzy, 
motivační programy, 
školící programy..)

 fondy EU
 rozvoj cestovního ruchu 

a vybudování nových 
kapacit přinese nová 
pracovní místa a 
přitáhne turisty

 zlepšení marketingu a 
propagace

 vybudování jednotného 
informačního a 
orientačního systému

(Mikulovsko, Velké 
Pavlovice..)

 nízké investice do lidských 
zdrojů

 neprofesionální přístup a 
neochota pracovníků CR a 
podnikatelů orientovat se na 
zákazníka a dále se 
vzdělávat a školit

Činnost Silné stránky Slabé stránky

Sport a životní 
styl

 zastoupení většiny 
tradičních sportů

 přístup veřejnosti na 
školní venkovní hřiště

 velký počet sportovních 
zařízení v Kyjově

 příznivé podmínky pro 
pěší turistiku a 
cykloturistiku

 vinařské stezky
 nová sportoviště pro 

adrenalinové sporty
 nedostatek sportovně-

relaxačních středisek

 nedostatek financí
 nedostatečné turistické 

značení
 neudržované běžkařské tratě, 

chybí in-line stezky
 nedostatek cyklostezek a 

turistických tras v obcích
 málo sportovního vyžití 

v případě nepřízně počasí či 
mimo sezónu

 malá podpora 
podnikatelských subjektů

 nevyhovující prostory
 omezená nabídka wellness
 nevyhovující venkovní 

koupaliště v Kyjově, 
absence krytého koupaliště

 nízká kapacita sportovních 
hal

Příležitosti Ohrožení
 zdroje z fondů EU
 rostoucí množství a 

kvalita cyklostezek
 větší propagace sportu a 

sportovních akcí
 potenciál pro pořádání 

sportovních akcí 

 nedostatek finančních 
prostředků na vybudování 
nových a rekonstrukci 
stávajících sportovišť

 chátrající sportovní zařízení, 
případně omezení provozu či 
jejich uzavření
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nadregionálního 
významu

 snaha o zavádění 
novinek v oblasti 
wellness a fitness

 větší zájem o wellness a 
zdravý životní styl 

 rozvoj cestovního ruchu
a nových kapacit přinese 
nová pracovní místa, 
přitáhne turisty

 vandalismus
 lhostejnost mládeže a lidí 

v produktivním věku 
k aktivnímu životnímu stylu

3.2.1 Shrnutí údajů ze SWOT analýzy

Mezi nejvýznamnější silné stránky regionu patří samotná poloha Kyjovska, které se 

nachází v Jihomoravském kraji, což je zahraničními turisty druhý nejnavštěvovanější 

kraj hned po kraji Středočeském, výhodou je blízkost rakouských i slovenských hranic a 

moravské metropole. Nachází se zde pohoří Chřiby a Ždánický les, která jsou díky 

krásné přírodě rájem turistů, cyklistů i houbařů. Přírodní podmínky zajišťující výborné 

podmínky pro pěstování vína, které má zde velmi dlouhou tradici a věhlas, kulturní 

vybavenost a tradice, specifický ráz regionu, folklór a pohostinnost místních lidí patří 

k hlavním lákadlům turistů. Kyjovsko má také dobrou dopravní dostupnost.

K nejtíživějším slabým stránkám regionu patří vysoká nezaměstnanost, která je nejvyšší 

v rámci celého Jihomoravského kraje, a celkově slabší ekonomická situace. Ke slabým 

stránkám cestovního ruchu patří málo finančních prostředků vyčleněných pro cestovní 

ruch, nedostatečná infrastruktura cestovního ruchu a v mnoha případech také nízká 

kvalita nabízených služeb. Chybí zde ubytovací kapacity a také ubytování vyšší kvality. 

Největší příležitostí regionu z hlediska cestovního ruchu je kvalitní využití celého 

potenciálu a silných stránek regionu. Je zde prostor pro zlepšení organizace a pořádání 

společenských a kulturních akcí, vytvoření komplexní nabídky pro různorodé trávení 

volného času v destinaci, vybudování nových ubytovacích kapacit pro agroturistiku, 

která zde má velký potenciál pro rozvoj, který ale není dostatečně využíván, zlepšení 

marketingu a propagace vytvořením jednotného informačního systému ve spolupráci 

s ostatními regiony. K využití příležitostí mohou mimo jiné sloužit evropské fondy.
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Mezi největší hrozby pro region z hlediska cestovního ruchu patří fakt, že i přes značný 

potenciál zde není cestovní ruch vnímán jako priorita. Zaměstnanci cestovního ruchu 

nejsou ochotní se dále vzdělávat, turisté se potýkají s neprofesionalitou samotných 

podnikatelů, s čímž souvisí také nižší kvalita služeb. Mnoho kulturně-historických 

památek a sportovišť chátrá, což je projevem nezájmu vlastníků o tyto objekty pečovat a 

využívat je k turistickým účelům.
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3.3 Analýza vhodných dotačních programů

Aby byl zvolen správný způsob financování projektu, je třeba si zde nastínit některé 

základní údaje, které budou podrobně popsány v kapitole Návrhová část projektu:

Název projektu: Projekt na podporu rozvoje cestovního ruchu a občanské vybavenosti 

na Kyjovsku.

Cíle projektu: Zlepšit atraktivitu regionu, zvýšit možnosti trávení volného času, 

sportovní vybavenost a lépe využít potenciál cestovního ruchu ve městě Kyjově a jeho 

spádových oblastí prostřednictvím vybudování krytého bazénu, dětského bazénu a 

wellness centra a celoročního nabízení nových komplexních služeb. 

Žadatel: Město Kyjov, Masarykovo nám. 30, 697 01.

Charakter projektu: Investiční projekt.

Místo realizace projektu: Mezivodí 27, 697 01, Kyjov.

Období realizace projektu: 2012 – 2013.

Způsobilé výdaje projektu: 107 155 763 Kč.

Předkládaný projekt bude financován z vlastních zdrojů města a z evropských fondů. Při 

výběru dotace budu brát v úvahu operační programy poskytované v letech 2007 – 2013.

Následující obrázek zobrazuje druhy finanční podpory, které jsou rozděleny podle 

oblasti podpory a podle typu žadatele.
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Obrázek 7: Druhy dotace podle oblastí podpory a žadatele (Zpracováno podle (22))

Protože se jedná o projekt na podporu rozvoje cestovního ruchu na Kyjovsku, jako 

oblast podpory je vybrán Cestovní ruch. Této oblasti odpovídá více druhů dotací, 

vyloučeny budou ty, které nejsou na tuto oblast výhradně zaměřeny. Po prostudování 

jednotlivých operačních programů přiblížených v kapitole 2 jsem zjistila, že zaměření 

projektu nejvíce odpovídá Regionální operační program, čemuž podle obrázku 

odpovídá i typ žadatele – město. Podle místa realizace projektu byl vybrán Regionální 

operační program NUTS II Jihovýchod, pod který spadají kraje Jihomoravský a 

Vysočina.
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Vybraný operační program: ROP NUTS II Jihovýchod.

Prioritní osa 2: Rozvoj udržitelného cestovního ruchu. 

Hlavním cílem této prioritní osy je „zkvalitnit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu 

v regionu podporou infrastruktury, koordinace rozvojových aktivit, marketingu a 

lidských zdrojů“ (25). Na tuto prioritní osu je vyčleněno 133,8 mil. eur, což představuje 

19% ROP Jihovýchod.

Oblast podpory 2.1: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch.

„Podporované aktivity budou zaměřeny především na výstavbu či modernizaci 

infrastruktury spojené s rozvojem perspektivních forem cestovního ruchu a nosných 

tematických produktů CR v regionu. Potřebné investice pak zahrnují především 

modernizaci ubytovacích zařízení, výstavbu či modernizaci další infrastruktury (např. 

kongresových a konferenčních center, lázeňství, sportovně rekreačních zařízení vč. 

infrastruktury pro rekreační plavbu aj.)…“ (25). 

Z cíle prioritní osy 2 a z podporovaných aktivit oblasti podpory 2.1 je patrné, že cíle 

projektu a jeho aktivity jsou v souladu s cíli prioritní osy a zamýšlené aktivity 

projektu jsou v souladu s podporovanými aktivitami oblasti podpory, což je jedna 

z rozhodujících podmínek pro úspěšnost projektu.
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4 Návrhová část projektu

V této kapitole budou popsány jednotlivé části projektu v souladu s požadavky 

projektové žádosti. 

4.1 Podstata projektu a zdůvodnění jeho potřebnosti

4.1.1. Cíle projektu a vhodnost jeho realizace

Definice výstupů, kterých má být dosaženo po dokončení projektu, je klíčová pro celý 

projekt a budu z ní vycházet při tvorbě dalších částí projektu. Cíle vycházejí z potřeb 

regionu a berou v úvahu jeho současnou situaci.

Předmětem projektu je výstavba nového krytého bazénu s doplňkovými službami

sloužícího jako zařízení pro sport a aktivní trávení volného času. V rámci projektu bude 

vybudována také přístupová komunikace s veřejným osvětlením.

Hlavním dlouhodobým cílem projektu v širším slova smyslu je zvýšení příjmů 

z cestovního ruchu a přitažlivosti regionu pro návštěvníky, vybudování nové 

doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v Kyjově a tím zvýšení 

konkurenceschopnosti regionu v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím ucelené 

nabídky celoročních sportovně-rekreačních služeb, volnočasových aktivit a sportů. 

Záměrem projektu je přispět k pozitivnímu rozvoji cestovního ruchu v regionu.

Ambicí projektu je poskytovat služby, které nikde jinde v regionu ani v okrese Hodonín, 

kam region spadá, nejsou v požadované kvalitě a rozsahu nabízeny. Projekt nabídne 

nové zařízení cestovního ruchu, díky kterému bude lépe využit celkový potenciál 

Kyjovska. V rámci projektu je plánováno vytvoření 12 nových pracovních míst pro 

zajištění chodu areálu. Jedná se o pracovní pozice jako ředitel zařízení, plavčíci, 

uklízečky, pokladní, servisní technik, správce budovy, údržbář a vedoucí provozu. 

V areálu je rovněž plánováno poskytování služeb pronájmu, a to prostoru masérny, 

bufetu, vodních ploch a také ploch k pronájmu. Díky tomu budou veřejnosti nabízeny 

služby jako masáže, výuka plavání, organizované kurzy cvičení ve vodě. To umožňuje 

uplatnění dalších drobných podnikatelů pracujících na základě živnostenského 

oprávnění.
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Shrnutím dlouhodobých cílů definujeme konkrétní cíl projektu: nabídka nových služeb 

a vodních, relaxačních a sportovních aktivit prostřednictvím vybudování krytého 

bazénu s rekreačním centrem a dětským koutkem v Kyjově.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

 zlepšení občanské vybavenosti města;

 zlepšení využití potenciálu cestovního ruchu regionu;

 zlepšení trávení volného času místních obyvatel;

 zlepšení image města;

 rozšíření a zkvalitnění sportovní nabídky regionu;

 vytvoření 12 nových pracovních míst;

 možnost sportovního vyžití v regionu celoročně i za nepříznivého počasí.

Soulad cílů projektu se strategickými dokumenty 

Projekt je v souladu se Strategickým plánem města Kyjova pro období 2006 – 2015.

V tomto plánu spadá pod Strategický cíl F.: Rozvoj služeb pro volný čas a cestovní ruch

(16).

Projekt je stanovenými cíli v souladu se Strategickým plánem rozvoje Kyjovska pro 

období 2004 – 2013 a patří mezi Prioritní strategické rozvojové oblasti a opatření. 

V plánu města se jedná konkrétně o Strategický cíl 3: Cílené vytváření podmínek pro 

dlouhodobý rozvoj cestovního ruchu v regionu Kyjovsko v oblasti rozvoje lidských 

zdrojů a rozvoje infrastruktury formou nových projektů zaměřených na tyto oblasti (14).

Realizací tohoto projektu město reaguje na poptávané služby a produkty, které 

vyplývají jednak z potřeb obyvatelstva regionu, tak z dotazníkového průzkumu a 

analýzy spokojenosti návštěvníků regionu v roce 2005.

Projekt je v souladu se Strategií rozvoje Jihomoravského kraje 2006 – 2016. Jeho cíle se 

shodují s Prioritní osou I: Hospodářství s Prioritním okruhem C: Cestovní ruch. 

Vybudování centra spadá pod okruh SC10. Zkvalitnění služeb a infrastruktury pro 

podporu rozvoje cestovního ruchu, jehož cílem je Podpora projektů rozvoje 
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infrastruktury a služeb cestovního ruchu a jejich kvality v regionech kraje (včetně jejich 

certifikace) pro zvýšení atraktivity kraje i jeho regionů v oblasti cestovního ruchu (19).

4.1.2 Popis projektu

Budova krytého bazénu bude vystavěna v areálu nynějšího venkovního koupaliště 

v Kyjově na ulici Mezivodí. Areál se nachází blízko centra města vedle městského 

parku a je ve vlastnictví města Kyjova. Před areálem se nachází dostatečný prostor pro 

parkování. K areálu se dá pohodlně dostat autem z ulice Zahradní nebo na kole díky 

napojení na cyklostezku. Z vlakového nádraží trvá cesta pěšky asi 5 minut, 

z autobusového nádraží přibližně 10 minut.

Obrázek 8: Areál venkovního koupaliště v Kyjově (Zdroj (13))

V areálu se mimo bazénu pro plavce (50 x 20 m) a pro neplavce (50 x 10 m) nachází dětské 

brouzdaliště, dětské hřiště, šatny, sprchy s WC, 4 bufety s venkovním posezením a hřiště na 

plážový volejbal. Nevyužitá plocha v areálu činí přibližně 1 200 m2, v tomto prostoru bude nová 

budova vystavěna. 

V nově vystavěné budově se bude nacházet:

 vstupní hala s pokladnou a denním bufetem;

 krytý bazén o rozměrech 25 x 12,5 m a hloubce 150 až 190 cm pro plavce;

 menší bazén s toboganem určený pro neplavce a děti o rozměrech 12,5 x 8 m a 

maximální hloubkou 80 cm;

 dětský koutek;
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 sauna s kapacitou 10 osob, ochlazovací místnost pro odpočinek;

 vířivka o průměru 2 m kruhového půdorysu s teplotou vody 38 °C;

 masérna;

 dámské a pánské šatny, sprchy, WC;

 zázemí pro zaměstnance;

 technologicko-provozní zázemí;

 kanceláře pro administrativní činnosti.

Další údaje výstupů projektu:

Celková rozloha budovy: 850 m2. 

Celková výměra vodní plochy: 312,5 m2 + 100 m2 + 3,14 m2 = 415,64 m2.

Kapacita bazénu pro plavce: 312,5 m2 / 5 m2 = 63 osob.

Kapacita bazénu pro neplavce: 100 m2 / 3 m2 = 34 osob.

Kapacita sauny: 10 osob.

Kapacita vířivky: 6 osob.

Počet sprch: 10 (dámské i pánské vč. 2 sprch u sauny).

Počet WC: 4 dámské, 3 pánské + pisoáry.

Kapacita bazénu pro plavce a neplavce se řídí podle platné vyhlášky ministerstva 

zdravotnictví č. 135/2004 Sb., která říká, že minimální plocha pro jednoho neplavce je 3 

m2 a pro jednoho plavce je 5 m2. Podle této vyhlášky je dán také počet sprch (1 sprcha 

na 15 návštěvníků) a počet WC (1 WC pro 50 žen a 1 WC a 1 pisoár pro 100 mužů).

V areálu k budově povede nově vybudovaná přístupová cesta s veřejným osvětlením.

Nová nabídka poskytovaných služeb bude sloužit zejména zákazníkům se zájmem o 

aktivní životní styl a sport, dětem pro zábavu a radost z pohybu, sauna a vířivka 

k odpočinku, regeneraci svalů a posílení zdraví, plavecký bazén pro plavce a děti pro 

výuku plavání, menší bazén s toboganem pro neplavce a děti. Díky možnosti pronájmu 

bazénů zde může probíhat jak výuka plavání pro školy, tak kurzy moderního 

organizovaného cvičení ve vodě. V masérně bude pro masáže k dispozici masérské 
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křeslo. V případě potřeby bude možné hlídání dětí v dětském koutku a k občerstvení 

bude sloužit denní bufet se 3 stoly a židličkami k posezení a odpočinku.

4.1.3 Veřejná podpora

Aby projekt získal dotaci z evropských fondů v nejvyšší možné míře, tj. 92,5% 

způsobilých výdajů, nesmí zakládat veřejnou podporu. To, zda projekt zakládá či 

nezakládá veřejnou podporu, je třeba přesně určit již v žádosti o dotaci. V případě 

zjištění veřejné podpory po dokončení realizace a neuvedení této skutečnosti v žádosti 

je žadatel povinen část dotace přesahující nárok na dotaci vrátit a to včetně úroků. 

Existují 4 znaky veřejné podpory, a jestliže by projekt splňoval všechny tyto podmínky, 

jednalo by se o projekt zakládající veřejnou podporu a žadatel by mohl žádat pouze o 

dotaci určenou pro projekty zakládající veřejnou podporu, která je ve výši 40% 

způsobilých výdajů:

 Projekt je financovaný z veřejných prostředků. 

 Udělení podpory narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže. 

 Podpora je selektivní, zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby.

 Podpora ovlivní obchod mezi členskými státy (12).

Projekt bude financovaný z prostředků EU, proto první podmínka bude splněna vždy u 

všech projektů, které tyto finanční prostředky získaly. Podpora nezvýhodňuje 

konkrétního podnikatele ani skupinu podnikatelů, protože se jedná o projekt, jehož 

výstupy přinášejí výhodu všem. Projekt je lokálního charakteru s místním významem, 

proto můžu vyloučit přeshraniční efekt. Sportovně rekreační centrum není zaměřeno na 

podnikání a bez dotace EU by město nebylo schopno tento projekt realizovat. Vstupné a 

jiné příjmy bude pokrývat provozní náklady a případná ztráta bude pokryta z městského 

rozpočtu. Bude se jednat o obecně prospěšný projekt zaměřený především na obyvatele 

Kyjova a jeho spádových oblastí, kteří v současnosti nemají jinou možnost využívat 

těchto aktivit v jiných zařízeních, protože tyto služby v požadované kvalitě a rozsahu 

nejsou v regionu nabízeny. Protože bylo dokázáno, že nejsou splněny všechny 4 

podmínky, projekt nezakládá veřejnou podporu.
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4.1.4 Začlenění horizontálních témat do projektu

Horizontální témata jsou průřezové oblasti, které se prolínají všemi sektorovými a 

regionálními operačními programy. Pro strukturální fondy let 2007–2013 lze z 

Obecného nařízení Rady č. 1083/2006 odvodit dvě základní horizontální témata:

 Udržitelný rozvoj.

 Rovné příležitosti.

Členské státy mají povinnost zajistit podporu rovnosti žen a mužů a začlenění rovnosti 

pohlaví během jednotlivých fází provádění pomoci z fondů. Vedle toho je třeba 

zohledňovat rovnosti příležitostí z hlediska rasového a etnického původu, zdravotního 

postižení, věku, náboženského nebo světového názoru nebo sexuální orientace. 

Udržitelný rozvoj, který je odbornou veřejností chápán ve třech dimenzích - sociální, 

ekonomické a environmentální, je omezen na ochranu a zlepšování kvality životního 

prostředí (7).

Vypracovaná studie projektu popisuje nejvhodnější variantu z hlediska technického a 

technologického řešení projektu. Zvolené technologie a materiály byly vybrány 

s ohledem na jejich dlouhou životnost, hospodárnost, kvalitu a funkci. Objekt bude 

postaven podle zásad energeticky úsporné stavby a bude využívat úsporné technologie 

v souladu s udržitelným rozvojem. Samozřejmostí je soulad technického řešení 

projektu s evropskou i českou legislativou, např. vyhlášky ministerstva zdravotnictví 

135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště a sauny, či 

vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu s ohledem 

na životní prostředí a příslušné technické normy. Stavba ani následný provoz zařízení 

nebude mít negativní dopad na životní prostředí, nebude produkovat škodliviny, 

hluk ani prachy a nezatíží dopravu.

Projekt je v souladu s principem rovných příležitostí podle Národního strategického 

referenčního rámce. Při výběru pracovníků jednotlivých fází projektu nebudou 

znevýhodňovány žádné národnostní menšiny, rasy, osoby nejrůznějšího postižení, bude 

potlačena diskriminace na základě pohlaví nebo věku. Personální zajištění bude 

probíhat pomocí výběrových řízení na základě praxe v oboru, dosavadních zkušeností a 

vzdělání v oboru. Celá budova i přístup k ní budou bezbariérové, takže služby budou 

moci využívat i tělesně postižení.
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4.1.5 Logický rámec projektu

Tabulka 1: Logický rámec projektu

Objektivně 
měřitelné 
indikátory

Zdroje dat / 
ověření

Předpoklady

Hlavní 

cíl 

- Dosažení lepší 
nabídky a lepšího 
využití turistického 
potenciálu regionu.
- Zlepšení 
sportovní
vybavenosti 
regionu.
- Podpora a rozvoj 
cestovního ruchu.

- Zvýšení 
návštěvnosti 
města.
- Zvýšení 
průměrné délky 
pobytu v regionu.

- Statistika 
návštěvnosti 
regionu.
- Monitorovací 
zprávy.
- Zprávy 
v regionálním 
tisku.
- Místní 
šetření.

Cíl / 

účel

- Růst počtu 
návštěvníků 
regionu.
- Zvýšení průměrné 
délky pobytu 
návštěvníků 
regionu.
- Vytvoření nových 
příležitostí pro 
živnostníky či 
drobné podnikatele.
- Zlepšení 
sportovního vyžití 
obyvatel.
- Celoroční využití 
objektu.
- Vytvoření nových 
pracovních míst.

- Počet 
návštěvníků centra.
- Počet turistů 
v regionu.
- Průměrná délka 
pobytu v regionu.
- Opakované 
návštěvy turistů 
v regionu.
- Zvýšení příjmů 
živnostníků.
- Vytvoření 12 
nových pracovních 
míst.

- Monitorovací 
zprávy.
- Statistická 
data města a 
regionu.
- Marketingové 
výzkumy, 
výzkumy 
spokojenosti.
- Rozpočet 
města Kyjova.
- Statistiky
úřadu práce.
- Statistiky daní 
(finanční úřad).

- Zájem a podpora 
místních obyvatel a 
obyvatel spádových 
oblastí.
- Poptávka po 
nabízených 
službách.
- Dostatečná 
informovanost 
turistů.
- Provázání 
nabízených služeb a 
produktů.
- Zájem živnostníků 
o spolupráci 
v poskytování 
služeb.

Výstupy 

- Nová budova 
s funkčním celkem 
krytého bazénu a 
relaxačního centra 
s dětským koutkem.
- Kvalitní a 
upravená 
přístupová 
komunikace.
- Nové veřejné 
osvětlení před 
areálem a v areálu.
- Nové značení a 
ukazatele na 
silnicích, 
turistických 
stezkách a 
cyklostezkách.
- Kvalitní 

- 850 m2 celkové 
plochy budovy.
- Délka nového 
veřejného 
osvětlení v areálu 
– 150 m.
- Délka nově 
vybudované 
přístupové 
komunikace – 200 
m.
- Počet ukazatelů a 
značek na 
silnicích, 
turistických 
stezkách a 
cyklostezkách.
- Propagační 
materiály, 

- Projektová 
dokumentace.
- Mapa města.
- Finanční a 
ekonomická 
analýza.
- Propagační 
materiály.
- Webové 
stránky města, 
regionu, 
Informačního 
centra 
v Kyjově a 
turistických 
portálů.

- Dodržení 
stanoveného 
časového rámce.
- Bezproblémový 
průběh realizace.
- Úspěšně 
dokončený projekt.
- Kvalitní projektový 
a finanční 
management.
- Splnění 
hygienických a 
zdravotnických 
předpisů.
- Zajištění 
udržitelnosti.
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propagace. prezentace na 
internetu.

Aktivity

- Příprava 
staveniště.
- Zemní práce.
- Stavební a 
dokončovací práce.
- Vybudování
veřejného 
osvětlení.
- Vybudování
přístupové 
komunikace.
- Vybavení
vnitřních prostor a 
provozů.
- Vybavení objektu 
hygienickým 
vybavením.
- Zajištění 
propagace, zapojení 
do informačního 
portálu regionu a 
IC.
- Zajištění značení 
a ukazatelů na 
komunikacích.
- Zajištění 
servisních služeb 
pro provoz. 
- Zajištění publicity 
projektu.
- Přijetí 
zaměstnanců.

- Projektová 
dokumentace.
- Finanční 
prostředky. 
- Materiál, energie.
- Technické 
vybavení, nábytek.
- Inženýrský 
dozor.
- Dodavatelské 
práce.
- Servisní práce.
- Billboard v místě 
realizace projektu 
+ pamětní tabule + 
tabule v nové 
budově odkazující 
na vybudování 
z evropských 
fondů.
- Vypsaná 
výběrová řízení na 
zaměstnance.

- Projektová 
dokumentace.
- Zadávací 
dokumenty 
výběrového 
řízení.
- Smlouvy 
s dodavateli.
- Smlouvy 
s dodavateli 
servisních 
služeb.
- Stavební 
deník.
- Kolaudační 
rozhodnutí.

- Schopnost zajistit 
finance na 
předfinancování a 
spolufinancování 
projektu.
- Úspěšné výběrové 
řízení na dodavatele 
stavebních prací.
- Výběr kvalitního 
dodavatele.
- Výběr vhodné 
firmy pro servisní 
práce.
- Splnění vytýčených 
termínů.
- Kolaudační 
rozhodnutí.
- Přihlášení 
uchazečů o 
zaměstnání do 
výběrového řízení.

Předběžné 
podmínky

- Kvalitní projektová 
žádost, její včasné 
odevzdání.
- Projekt obstojí 
v konkurenci 
ostatních, bude mu 
schválena dotace z
EU.
- Zahájení výstavby 
v roce 2012.
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4.2 Analýza trhu a marketingová strategie

4.2.1 Analýza cílových skupin návštěvníků

Mezi cílové skupiny návštěvníků centra jsou zařazeni:

Obyvatelé regionu Kyjovsko

Vzhledem k umístění krytého bazénu v centru Kyjova budou obyvatelé města Kyjova 

spolu s obyvateli dalších 41 spádových obcí představovat hlavní cílovou skupinu. 

Velikost této cílové skupiny je 56 065 obyvatel (k 31. 12. 2009), z toho 11 708 obyvatel 

žije v Kyjově. Do Kyjova, centra této spádové oblasti, dojíždí mnoho obyvatel za prací, 

do školy, na úřady a nákupy, za příbuznými a přáteli. Pro tyto obyvatele je tedy také 

důležitá vybavenost Kyjova službami, které v jejich obcích chybí nebo nejsou na 

požadované úrovni.

Centrum mohou pravidelně využívat všechny věkové kategorie bez omezení, a to jak 

jednotlivci a páry, tak rodiny s dětmi, děti a mládež, dospělí i senioři.  Bezbariérový 

vstup jak do budovy, tak do bazénů, umožní využívat služeb i tělesně postiženým.

Obrázek 9: Správní obvod města Kyjova (Zdroj (28))

Výstavbou krytého bazénu, dětského bazénu a koutku, sauny a vířivky dojde ke 

zlepšení vybavenosti města pomocí zařízení cestovního ruchu, zkvalitnění možnosti 

sportovního vyžití ve městě a lidé tak získají nové možnosti trávení volného času, 
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sportování a relaxace. Díky celoročnímu provozu tak budou mít možnost sportovního 

vyžití i v zimě či za nepříznivého počasí, aniž by museli vážit dlouhou cestu do 

vzdálenějších měst či obcí.

Součástí této cílové skupiny budou také organizované skupiny návštěvníků z místních

škol či sportovních týmů. Školy mohou využívat centrum v rámci tělovýchovy či 

k výuce plavání žáků, sportovní týmy k regeneraci po tréninku, jako doplněk k tréninku 

nebo k soustředění týmů.

Obyvatelé a návštěvníci Jihomoravského kraje

Tato cílová skupina zahrnuje jak obyvatele s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji, 

tak návštěvníky z celé České republiky i zahraničí. K 31. 12. 2009 byl počet obyvatel 

v kraji 1 151 708. Jihomoravský kraj zahrnuje tyto okresy:

 Blansko.

 Brno-město.

 Brno-venkov.

 Břeclav.

 Hodonín.

 Vyškov.

 Znojmo.

Nejvyšší návštěvnost je předpokládána obyvateli okresu Hodonín (156 894 obyvatel k 

31. 12. 2009), s obyvateli ostatních okresů je počítáno spíše okrajově a nárazově při 

návštěvách památek, kulturních akcí či příbuzných.

Míra nezaměstnanosti je v kraji nižší než na Kyjovsku a okrese Hodonín, a to díky 

ekonomicky a hospodářsky vyspělejším okresům, zejména okresu Brno-město (k 31. 

12. 2009 činila nezaměstnanost v kraji 10,59 %). 

Pro obyvatele i návštěvníky kraje je důležitá jeho turistická vybavenost a infrastruktura 

cestovního ruchu. Kraj je co do počtu turistů druhým nejnavštěvovanějším v ČR hned 

po Praze, v roce 2009 jej podle ČSÚ navštívilo 1 041 492 turistů, z čehož v 348 076 
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případech se jednalo o nerezidenty1. Podle agentury Czechtourism byly jako 

nejfrekventovanější důvody návštěvy Jihomoravského kraje uvedeny:

 Poznání – 32,1%.

 Turistika a sport – 21,9%.

 Relaxace – 13,6%

 Zábava – 11,8%.

 Zdraví – 9,9%.

 Návštěva známých – 5,9%.

 Nákupy – 2,0%.

 Práce – 1,6%.

 Tranzit – 0,8%. (8)

Z průzkumu vyplývá, že více než pětina dotázaných preferuje jako nejčastější důvod 

návštěvy kraje turistiku a sport, hned za ním následuje relaxace. Z dalších výsledků 

výzkumu je zřejmé, že koupání a vodní sporty byly označeny jako třetí nejlákavější 

aktivita hned za pěší turistikou a cykloturistikou. Výzkum mimo jiné také hodnotil, jak 

jsou návštěvníci spokojeni s cenovou úrovní služeb. Většina dotázaných (58%) 

odpověděla, že jsou ‚spíše spokojeni‘, 28% je ‚velmi spokojeno‘, pouze 9% hodnotilo 

cenovou úroveň služeb jako ‚spíše špatnou‘ a jen necelé jedno procento dotázaných 

jako ‚velmi špatnou‘. Celkově obdržel kraj průměrnou známku za cenovou úroveň

služeb 1,8, což je druhá nejlepší známka hned po kraji Východní Morava, která získala 

známku 1,7. Co se týká celkové spokojenosti s návštěvou jednotlivých regionů, obdržel 

Jihomoravský kraj dokonce nejvyšší známku 1,4 (99% respondentů bylo buď ‚velmi 

spokojeno‘ či ‚spíše spokojeno‘). Stejnou známku získaly také regiony Východní 

Morava, Střední Morava a Jeseníky a Šumava. Nejméně spokojeni byli návštěvníci 

Prahy.

Jelikož je zřejmé, že více než pětina návštěvníků kraje preferuje jako důvod návštěvy 

sportovní aktivity, výstupy projektu budou přínosné jak pro obyvatele kraje, tak 

pro jeho návštěvníky, a budou doplňovat širokou nabídku možností trávení volného 

času v celém Jihomoravském kraji. 

                                                            
1 Dle (30) definujeme pojem Rezident jako „označení určitého subjektu majícího vztah k určitému státu“.
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Z hlediska samotného regionu Kyjovsko, je podle dotazníkového šetření podle (14) 

z roku 2005 sport a turistika třetím nejčastěji udávaným důvodem návštěvy regionu, 

koupání a vodní sporty uvedlo celých 39 % respondentů jako nejlákavější atraktivitu na 

Kyjovsku. Nejvíce turistů se zdrží 1 den, třetina dotázaných se zdrží déle než 1 noc.

4.2.2 Analýza konkurenčního prostředí 

Mezi konkurenci krytého bazénu a jeho rekreačních částí můžeme zařadit jak 

samostatné kryté bazény, wellness centra, tak jednotlivé části fungující samostatně či 

centra nabízející tyto služby společně, a to zejména v kyjovském regionu, ale i v obcích 

či městech sousedních regionů. Dalšími konkurenty budou díky celoročnímu provozu 

venkovní bazény a aquacentra.

Konkurenční zařízení na Kyjovsku

Kryté bazény

V regionu Kyjovsko se nacházejí celkem 3 kryté bazény:

 v Ratíškovicích (12 km od Kyjova), 

 ve Vřesovicích (12 km od Kyjova),

 ve Bzenci (13 km od Kyjova). 

Bazény ve Vřesovicích a ve Bzenci jsou součástí základních škol a koupání zde je 

možné jen pár dní v týdnu ve večerních hodinách nebo o víkendu. Jejich problémem je 

také nedostatečná kapacita. 

Bzenecký bazén má rozměry 17 x 8 m a jeho součástí nejsou žádné další atraktivity. 

Jeho otevírací doba pro veřejnost je stanovena na úterý a čtvrtek od 16:00 do 20:00 a 

v sobotu od 14:00 do 18:00. Doba od 18:00 do 19:00 je vyhrazena pro plavání klientů 

pojišťovny Metal Alliance. Bazén je funkční celoročně mimo červen, červenec a srpen. 

Bazén slouží k výuce plavání dětí a pro plavání pro veřejnost.

Krytý bazén ve Vřesovicích je součástí speciální základní školy pro mentálně postižené. 

Kromě bazénu se zde nachází také sauna a whirlpool, je zde možnost masáží. Bazén má 
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lichoběžníkový půdorys a má rozměry 17,85 x 6,7/3,55 m a hloubku 1,35 m. Nejedná se 

o klasický plavecký bazén, ale o relaxační bazén o teplotě 28-32 °C. Kapacita sauny je 

10 osob. Provozní doba pro veřejnost je stanovena pouze na pondělí (kromě sauny), 

pátek a sobotu od 16:00 do 21:00, přičemž v pondělí je vstup pouze pro pojištěnce 

Metal Alliance. Nevýhodou je krátký provoz bazénu, a to od 1. října do 30. dubna. 

Maximální počet návštěvníků za hodinu je 20, za den je to 100 osob. 

Největším bazénem na Kyjovsku je krytý bazén v Ratíškovicích. Jeho rozměry jsou 25 

x 10 m a hloubka 1,2 – 1,7 m. Je otevřen celoročně s výjimkou července a srpna, 

otevírací doba je v úterý, středu a v pátek od 16:00 do 20:00, v sobotu a v neděli od 

14:00 do 18:00. V pondělí a čtvrtek je bazén uzavřen pro veřejnost a je pronajímán 

školám k výuce plavání či k plavání veřejnosti. Součástí areálu je také tenisový kurt, 

volejbalové hřiště a kuželky. Konkurenční výhodou bazénu je autobusová doprava 

zdarma vždy jeden den v týdnu z Kyjova.

Srovnání cen uvedených bazénů

Následující tabulka srovnává ceny 3 uvedených bazénů pro různé skupiny obyvatel na 

hodinu. Nejnižší vstupné jak pro děti, tak pro dospělé nabízí bazén v Ratíškovicích, 

bazén ve Vřesovicích neposkytuje žádné slevy pro děti, studenty ani osoby ZTP. Další 

nevýhodou vřesovického bazénu je skutečnost, že minimální vstupné je 60 Kč a 

zahrnuje vstup do bazénu i whirlpoolu, nelze tedy navštívit zařízení zvlášť. Pokud chtějí 

klienti využít ještě saunu v rámci jedné hodiny, zaplatí celkem 100 Kč.

Tabulka 2: Srovnání cen vstupů do krytých bazénů v Kč/hod. (Zpracováno podle ceníků zařízení)

Návštěvníci
Bazén 

Bzenec

Bazén 

Ratíškovice

Bazén 

Vřesovice*

Děti do 6 let zdarma zdarma zdarma

Děti do 15 let, studenti, ZTP, 

senioři
20 Kč 15 Kč 60 Kč

Dospělí 30 Kč 25 Kč 60 Kč

* vstupné zahrnuje současně bazén a whirlpool
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Sauny a whirlpooly na Kyjovsku

V regionu se nacházejí pouze 4 veřejně přístupné sauny – v Kyjově v areálu Šroubárny 

a.s., ve Vracově a v Ratíškovicích u soukromníka a v již zmíněné ZŠ Vřesovice. Sauna 

v Kyjově je otevřená pouze ve všední dny od 14:00 do 21:00. Jediná vířivka pro 

veřejnost se nachází ve Vřesovicích, veřejnost ji může využívat pouze dva dny v týdnu 

v omezeném čase. Otevírací doba sauny v nové budově se bude shodovat s otevírací 

dobou bazénu a bude přístupná veřejnosti i přes pronájem bazénů, stejně tak vířivka, 

což představuje konkurenční výhodu.

Venkovní bazény a ostatní vodní plochy

Díky celoročnímu provozu, který bude částečně omezen v letních měsících, jsou 

konkurencí centra v teplých měsících také venkovní bazény, vodní plochy jako 

přehrady a také aquacentra. Omezení v letních měsících bude záviset na poptávce po 

nabízených službách. Centrum se bude nacházet v areálu současného venkovního 

koupaliště v Kyjově, které bývá v provozu podle přízně počasí od června do září. 

Záměrem města ale není, aby si obě zařízení navzájem konkurovala, ale aby 

spolupracovala a navzájem se ve své činnosti a službách doplňovala. Budou 

nabízeny slevy z ceny vstupného do wellness centra při zakoupení vstupného do 

venkovního koupaliště a naopak.

V kyjovském regionu se nachází 6 venkovních koupališť (v Kyjově, Vracově, 

Těmicích, Uhřicích, Ždánicích a Dubňanech), jeden přírodní biotop2 v Bohuslavicích a 

2 přehrady (v Jestřabicích a Vracově). Největší koupaliště se nacházejí v Dubňanech, 

Kyjově a Ždánicích, ve všech zařízeních je kapacita vodní plochy přes 400 návštěvníků. 

Přehrady nebudeme považovat za vážnou konkurenci, protože nejsou schopny zajistit 

dostatečnou čistotu vody a prostředí, komfort a chybí zde hygienická zařízení. Výhodou 

přehrad je pobyt v přírodě a nulové náklady pro návštěvníky. Ani v jednom městě či 

obci regionu se nenachází aquapark či aquacentrum.

Konkurenční zařízení v sousedních oblastech regionu

Nejvýznamnějším konkurentem nového centra v sousedních oblastech regionu v Kyjově 

bude bazén v Hodoníně, vzdálený 22 km od Kyjova. Toto zařízení poskytuje podobné 

služby, a to krytý bazén, saunu, posilovnu a masérnu se soláriem. Nevýhodou zařízení 
                                                            
2 Biotop – umělé koupaliště, které k čištění využívá rostliny namísto chemických přípravků.
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v porovnání s budoucím zařízením v Kyjově je absence vířivky a dětského koutku a 

také větší dojezdová vzdálenost pro severněji položené obce a města (vzdálenost až 35 

km). Ceny poskytovaných služeb jsou srovnatelné. V Hodoníně se také nalézá venkovní 

koupaliště. V celém okrese Hodonín se nachází celkem 13 venkovních koupališť a 5 

krytých koupališť, vířivka pro veřejnost je k dispozici v Hodoníně v areálu lázní.

Konkurenční výhody krytého bazénu a služeb v Kyjově

Při rozhodování o návštěvě bazénu berou zákazníci v úvahu cenu, možnost slev, 

vybavenost atrakcemi, služby wellness, ostatní služby a dopravní dostupnost. Co se týká 

dopravní dostupnosti, má Kyjov výhodu oproti ostatním, že leží v samotném ‚srdci‘ 

regionu a žádná obec či město v regionu neleží od Kyjova dále než 20 km. Z pohledu 

nabídky wellness a ostatních služeb jako jediné centrum na Kyjovsku bude kromě 

plaveckého bazénu nabízet také dětský bazén, saunu, whirlpool, masérnu a dětský 

koutek. Centrum ve Vřesovicích nabízí podobné služby, bazén ale není plavecký a je 

zde velmi omezena návštěvní doba pro veřejnost. Další výhodou bude otevírací doba, 

kdy bude otevřeno ve všední den od 7:00 do 12:00 a od 14:00 do 21:00, takže služby 

mohou libovolně využívat také lidé pracující na směny nebo s nepravidelnou pracovní 

dobou. Každé pondělí a středu bude v centru možnost pronájmu bazénu a možnost 

pronájmu bude také pro organizované skupiny dětí či sportovní kluby v individuálním 

čase. Možnost pronájmu mohou využívat jak školy a sportovní kluby, tak 

zdravotní pojišťovny a živnostníci a pořádat kurzy plavání či různá cvičení 

v bazénu. Žádné jiné zařízení v regionu neposkytuje dopolední provoz bazénu. Děti 

do 15 let, studenti a občané ZTP budou mít nárok na slevu a děti do 6 let budou mít 

vstup zdarma jako v ostatních zařízení. Cena za hodinu v bazénu bude 40 Kč pro 

dospělé, 30 Kč bude zlevněné vstupné. Společně se vstupem do sauny nebo do 

whirlpoolu se vstup navýší na 45 Kč (zlevněné vstupné) / 60 Kč (dospělí), se vstupem 

do obou zařízení bude celková cena 70 Kč / 90 Kč. Cena za pronájem plaveckého 

bazénu bude činit 700 Kč/hod. Doplňkové služby jako zapůjčení ručníku či prostěradla 

budou poskytnuty zdarma. Centrum jako jediné společně s centrem ve Vřesovicích bude 

poskytovat služby vířivky. Výhodou bude také dětský koutek, kde bude o děti 

postaráno, zatímco rodiče se mohou věnovat jiným aktivitám, masážím, cvičení apod.
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Cena za využití bazénu je nepatrně vyšší než u bazénu ve Bzenci či v Ratíškovicích, 

bude ale vyvážena větším počtem nabízených služeb, dobrou dopravní dostupností a 

flexibilnější provozní dobou.

Obrázek 10: Mapa konkurenčních zařízení Kyjovska a okolí (Zpracováno podle (15))

Vysvětlivky: krytý bazén, venkovní bazén, přehrada, sauna, vířivka.

Tento obrázek pro lepší orientaci znázorňuje mapu kyjovského regionu a okolí 

s vyznačenými konkurenčními zařízeními. Jsou zde barevně vyznačeny nejen zařízení 

v regionu, ale také v okolních regionech s malou dojezdovou vzdáleností. 

4.2.3 Marketingový mix

Produkt

Zařízení bude nabízet nové služby, které dosud v regionu chyběly. Bude vytvořeno 

sportovně relaxační centrum pro aktivní trávení volného času, relaxaci i pro výukové 

účely. K dispozici bude plavecký bazén, bazén pro neplavce s toboganem, sauna, 
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vířivka, dětský koutek, masérna k pronájmu a denní bufet. Pro zajištění pohodlí a 

bezpečnosti bude také vybudována nová přístupová komunikace s veřejným osvětlením. 

Využití centra bude celoroční s omezením během letních prázdnin a některých státních 

svátků. Nabízené služby budou dostupné pro všechny věkové kategorie s možností 

plavání jednotlivců i skupin na základě nájemních smluv. Město chce využít prostory 

také k pořádání nejrůznějších akcí – mikulášské akce, valentýnské akce, Den dětí, 

pořádání plaveckých závodů škol či sportovních týmů atd.

Cena

Cena vstupného bude stanovena na základě porovnání s cenami vstupného podobných 

zařízení tak, aby si vstup mohla dovolit co nejširší skupina obyvatelstva. Budou 

poskytovány slevy pro děti do 15 let, seniory, studenty do 26 let, osoby ZTP a ZTP/P 

s doprovodem. Dále budou zvýhodněny vstupy do více zařízení najednou, např. do 

bazénů, vířivky i sauny. V budoucnu by mělo zařízení poskytovat slevy pro rodiny, tzv. 

rodinné vstupné, a prodávat permanentky. Děti do 6 let budou mít vstup do bazénů 

zdarma. Předběžný ceník všech služeb je uveden v podkapitole Předpokládané příjmy 

za rok.

Místo

Místem poskytování služeb je areál budovy. Prodej služeb sportovně-rekreačního centra 

bude probíhat v pokladně umístěné ve vstupní hale budovy.

Propagace

Aby byla dosažena co největší vytíženost zařízení, je nutné nabízet nejen kvalitní služby 

za dostupnou cenu, ale také zvolit dobrou marketingovou strategii a strategii propagace 

nabízených služeb. Cílem marketingové strategie centra je vybudovat image 

atraktivního zařízení cestovního ruchu, které bude konkurenceschopné a bude nabízet 

komplexní služby pro všechny věkové kategorie a za účelem oslovit zejména cílové 

skupiny zákazníků, a to celoročně. Záměrem je, aby zákazníci vnímali centrum jako 

místo k aktivnímu využití volného času, k relaxaci, regeneraci a znovunabytí sil, 

k hubnutí, ale také k zábavě, jako místo, kde společně tráví čas rodiny, páry, přátelé 

nebo spolužáci, nebo jako místo přátelské i k těm nejmenším. Zároveň toto místo bude 

dostupné pro všechny, a to nejenom cenově díky možnosti slev, ale výhodou bude také 

dopravní dostupnost.
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Vedle ceny bude důležitým prvkem marketingového mixu také propagace. Za účelem 

kvalitní propagace bude město spolupracovat s ostatními subjekty cestovního ruchu –

s Informačním centrem města Kyjova (internetová propagace + letáčky a brožurky pro 

turisty), sdružením MAS Kyjovské Slovácko a také místními podnikateli. 

Nejvýznamnějším nástrojem propagace bude reklama, a to zejména na internetu, v 

místních rádiích, v regionálních televizích (Regionální televize Slovácko), kde bude 

veřejnost informována o různých akcích. Centrum bude mít své vlastní webové stránky, 

které budou pravidelně aktualizované a budou také informovat návštěvníky o 

probíhajících akcích či případné změně provozní doby. Pro turisty, kteří budou chtít 

navštívit region Kyjovsko a budou hledat možnost sportovního vyžití, je nejsnazší 

cestou hledání na internetu. Centrum bude možné vyhledat na webových stránkách 

regionu www.kyjovsko.cz, na stránkách Informačního centra města Kyjova 

www.ickyjov.cz, na stránkách regionu Slovácko www.slovacko.cz, kam Kyjovsko 

geograficky náleží, a také na nejznámějších turistických informačních portálech jako je 

www.turistika.cz, www.vyletnik.cz, www.jizni-morava.info, www.koupaky.cz atd. 

Nové zařízení se bude prezentovat také ve školách a sportovních klubech po celém 

regionu, a to pomocí tištěných publikací, letáků a brožurek a také formou navázání 

spolupráce s vedením škol v rámci zajištění výuky plavání a nabídky volnočasových 

aktivit žáků a aktivit v školních družinách. Důležitým nástrojem propagace budou 

informační cedule v Kyjově u silnic a na cyklostezce vedoucí přímo k zařízení, takže 

bude dobře dostupné i na kole. 

4.2.4 SLEPT analýza projektu

Pro vyhodnocení možných dopadů změn vnějšího okolí na projekt byla provedena 

SLEPT analýza projektu.

4.2.4.1. Sociální faktory

Demografické charakteristiky

Z demografických charakteristik bude nejdůležitější velikost populace a věková 

struktura obyvatelstva.
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Jak je patrné z tabulky 1, počet obyvatel v regionu se pohybuje nad 56 000 a od roku 

1999 se nijak výrazně nemění. To v porovnání s ostatními regiony ukazuje na stabilitu 

populace.

Tabulka 3: Počet obyvatel v regionu Kyjovsko v letech 2000-2009 (Zpracováno podle (29))

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Počet 

obyvatel
56 595 56 250 56 348 56 258 56 199 56 080 56 040 56 016 56 072 56 065

Procentní podíl zastoupení mužů a žen v regionu je téměř vyrovnaný a je stejně jako 

počet obyvatel neměnný, tj. ženy tvoří 51% a muži 49% z celkového počtu obyvatel.

Výrazněji se ovšem mění věková struktura obyvatelstva. Populace v České republice 

dlouhodobě stárne a patrné je to i v regionu Kyjovsko. 

Tabulka 4: Počet obyvatel regionu podle věku v letech 1999-2008 (Zpracováno podle (29))

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0-14 let 9 665 9 366 9 078 8 933 8 720 8 539 8 318 8 178 8 028 7 896

15-64 let 38 858 39 103 39 101 39 312 39 431 39 477 39 443 39 479 39 511 39 584

65 a více 

let
8 153 8 126 8 071 8 103 8 107 8 183 8 319 8 383 8 477 8 592

Populace ve věku do 14 let zaznamenala od roku 1999 do roku 2008 nejvyšší pokles, 

zatímco osob v produktivním a postproduktivním věku stabilně přibývá, jak je patrné 

v tabulce 2.

Tuto situaci také dokresluje tabulka 5, ve které je znázorněn zvyšující se průměrný 

věk a také index stáří (tj. procentuální vyjádření počtu osob nad 65 let na 100 osob ve 

věku do 14 let). Tyto ukazatele rovněž ukazují na trend dlouhodobého stárnutí. 

Zatímco v roce 2000 byl index stáří 86,8%, v roce 2009 již dosahuje 113,1%. Dá se 

předpokládat, že počet osob v postproduktivním věku bude i nadále stoupat.
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Tabulka 5: Průměrný věk a index stáří na Kyjovsku v letech 2000-2009 (Zpracováno podle (29))

Rok 2000 2001 2002 2003 2 004 2005 2006 2007 2008 2009

Průměrný 

věk
38,4 38,7 38,9 39,2 39,5 39,9 40,1 40,3 40,6 40,9

Index 

stáří
86,8 88,9 90,7 93,0 95,8 100,0 102,5 105,6

108,

8

113,

1

Ve srovnání s celorepublikovým průměrem je průměrný věk v regionu o desetinu vyšší 

než průměr ČR (průměrný věk v ČR byl k 31. 12. 2008 40,5 let). Také index stáří je 

v republice nižší než v regionu (105,15 % k 31. 12. 2008 v ČR ve srovnání s indexem 

stáří v regionu 108,8 ke stejnému datu).

Celkový přírůstek obyvatel na 1000 obyvatel byl od roku 1999 až do roku 2007 záporný 

a pohyboval se v hodnotách od -2,9 až po -0,4 v roce 2007. V roce 2008 již dosáhl 

kladné hodnoty 1. V tomto roce byl přirozený přírůstek záporný (-0,7), byl ale vyvážen 

kladným migračním saldem. Nedochází také k výraznému úbytku venkovských 

obyvatel. 

Z dlouhodobého hlediska lze očekávat velmi mírný pokles počtu obyvatel bez 

výrazného dopadu na celkovou situaci v regionu, a zvyšování počtu obyvatel nad 65 let.

Makroekonomické charakteristiky trhu práce

Jednou z nejdůležitějších makroekonomických charakteristik trhu práce je míra 

nezaměstnanosti, protože ovlivňuje poptávku po zboží, službách a potažmo i celkovou 

poptávku. Pokud se obyvatelstvu sníží příjmy v důsledku nezaměstnanosti, nejsou 

ochotni utrácet tolik za zboží a služby, což má dopad na celý region, který je 

nezaměstnaností těžce postižen. Okres Hodonín, do kterého region Kyjovsko náleží, se 

potýká s nejvyšší nezaměstnaností v rámci okresů Jihomoravského kraje. Od roku 2005 

je možné pozorovat meziroční pokles míry nezaměstnanosti, nová pracovní místa jsou 

zde ovšem tvořena velmi pomalu a velká část obyvatelstva je nucena za prací vyjíždět. 

Je to způsobeno tím, že se změnila struktura zaměstnanosti v regionu, význam 

zemědělství klesá, zastoupení průmyslu je relativně malé a sféra služeb není zatím plně 

rozvinuta.
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Z obrázku 11, který srovnává míru nezaměstnanosti na Kyjovsku, v Jihomoravském 

kraji a v celé ČR, vyplývá, že v letech 2000 až 2009 měl ze sledovaných regionů 

nejvyšší míru nezaměstnanosti právě region Kyjovsko. Od roku 2002 až do 2006 se zde 

míra nezaměstnanosti pohybovala nad hranicí 14%, v následujících letech klesla pod 

12%. Kvůli celosvětové hospodářské krizi v roce 2009 se míra nezaměstnanosti opět 

rapidně zvedla.

Obrázek 11: Srovnání míry nezaměstnanosti v letech 2000-2009 (Zpracováno podle (29))

Mezi sociální charakteristiky analýzy patří rovněž průměrná hrubá mzda obyvatelstva. 

Tento údaj není dostupný pro kyjovský region, proto budu vycházet z dat 

Jihomoravského kraje. Průměrná hrubá měsíční mzda fyzických osob vzrostla v roce 

2008 v Jihomoravském kraji meziročně o 8,3 % a dosáhla 21 554 Kč, tedy 91,6 % 

průměrné hrubé mzdy v ČR (23 5942 Kč). Zaměstnanci subjektů se sídlem v 

Jihomoravském kraji pobírali v roce 2008 pátou nejvyšší průměrnou mzdu v ČR, 

nejvyšší mzdu vypláceli v Hlavním městě Praze. Při meziročním průměrném růstu 

spotřebitelských cen o 6,3 % však mzda reálně vzrostla pouze o 1,9 %. Z těchto údajů 

ovšem nemůžeme usuzovat na průměrnou mzdu na Kyjovsku, jelikož tyto údaje jsou 

zkresleny vysokými mzdami ve vyspělých okresech Brno-město a jiných. Dá se 

předpokládat, že průměrné mzdy na Kyjovsku jsou nižší než v Jihomoravském kraji a 

také než celorepublikový průměr.

Životní styl

V současné době, ve které na nás společnost klade vysoké nároky a ve které jsme 

vystaveni téměř neustálému stresu, nesoucím s sebou zdravotní a psychické potíže, se 
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stále více lidí snaží pečovat o své zdraví, žít v souladu s přírodou a mění celkově svůj 

životní styl. Novou vlnou v péči o zdraví je tzv. wellness, což se volně překládá jako 

´vše příjemné´či ´vše dobré´. Tento trend je v dnešním digitalizovaném a 

přetechnizovaném světě velmi populární. Jde o spojení těla a duše, nejedná se tedy jen o 

fyzickou výkonnost, která představuje pouze jeden z článků wellness, ale také o 

psychickou stránku a celkově zdravý životní styl. Jeho cílem je prožívat plnohodnotný a 

aktivní život až do pozdního věku.

Tyto tendence také ovlivňují cestovní ruch z hlediska rozhodování lidí o destinaci a 

způsobu trávení volného času ve zvoleném místě. 

Styl wellness se skládá z těchto součástí:

 Pozitivního přístup k životu. 

 Péče o fyzickou kondici. 

 Správná výživa a udržování tělesné hmotnosti. 

 Péče o tělesnou schránku. 

 Tvorby duševní rovnováhy, ochrany proti stresu.

Péče o tělesnou schránku nebude efektivní bez správné výživy, fyzická kondice a 

celkově pohyb napomáhá ochraně proti stresu a pozitivní přístup k životu je 

předpokladem duševní rovnováhy. Proto se dá říct, že tyto součásti wellness stylu jsou 

neoddělitelné a vzájemně se doplňují. 

Za prvky systému wellness se obecně považují:

 tělocvičny, posilovny, taneční sály, spinning, jóga, strečing, kickbox, 

kalanetika; 

 bazény pro plavání a pro rehabilitační cvičení, aquaaerobik, aquafitness; 

 vířivé bazény, masážní vany, přísadové vany, skotské střiky; 

 rašelinné a slatinné koupele, speciální koupele;

 zábalové procedury, suché uhličitanové koupele; 

 končetinové lázně, Kneippova lázeň; 

 oxygenoterapie, fototerapie, aromaterapie, muzikoterapie, solné jeskyně; 

 elektroprocedury, magnetoterapie, interferenční proudy, ultrazvuk; 
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 horké provozy – suchá sauna, biosauna, infrakabina; 

 parní kabina, turecká lázeň hammam, ruská baňa, římská lázeň, aroma lázeň, 

solná lázeň; 

 klasické masáže, sportovní masáž, reflexní masáže, baňkování, medová 

masáž, thajské masáže, indické masáže, masáže AMMA ap.; 

 kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetika, kosmetické masáže; 

 zdravá výživa, potravinové doplňky, zdravé oblékání; 

 zooterapie – hippoterapie; 

 turistika pěší, vodní, lyžařská, VHT, cykloturistika; 

 umění odpočívat (26).

Zhodnocení dopadu sociálních faktorů na projekt

Negativní dopady na projekt může mít vysoká nezaměstnanost a nízká průměrná mzda, 

které ovlivňují důchody obyvatelstva a tím snižují poptávku po službách. Životní styl 

obyvatelstva, kdy lidé více dbají o své zdraví a pečují o sebe, je pozitivním dopadem na 

projekt, protože zvýší návštěvnost zařízení.

4.2.4.2  Legislativní faktory 

Znalost podstatných zákonů, zákonných norem a předpisů a jejich funkčnosti je 

nezbytnou součástí podnikání. Každý podnikatel by měl pečlivě sledovat změny a 

novelizace zákony a normy, které se jej bezprostředně týkají.

Důležitým zákonem souvisejícím s výstavbou krytého bazénu je zákon č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). S účinností od 1. 

ledna 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon. Jde o právní normu, která oproti staré 

právní úpravě nastavuje úpravu územního plánování, územního rozhodování a 

stavebního řádu koncepčně zcela nově. Smyslem nové právní úpravy je posílit právní 

jistoty občanů a investorů v řízeních podle stavebního zákona a umožnit obcím a krajům 

ve vzájemné spolupráci rozhodovat o rozvoji jejich území. K tomu by měly přispět 

především zcela nové postupy a procesy, které jsou v zákoně upraveny.

Nový stavební zákon totiž zjednodušuje a zrychluje dosavadní povolovací řízení, 

některé administrativní úkony vůbec vypouští nebo snižuje jejich formálnost, 
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zintenzivňuje kontrolu nad prováděním staveb a tím umožňuje jejich bezodkladné 

užívání. Cílem je i to, aby správní řízení vedená stavebními úřady byla využívána jen v 

odůvodněných případech, a aby se zracionalizoval rozsah nezbytné administrativy (17).

Dalším důležitým předpisem je nová vyhláška 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, která je v platnosti od 26. srpna 2009. Tato vyhláška byla 

zpracována na základě stavebního zákona, v němž je Ministerstvo pro místní rozvoj 

zmocněno vydat vyhlášku k provedení ustanovení § 169 stavebního zákona, který 

upravuje obecné požadavky na výstavbu. 

Vyhláška v nezbytné míře a podrobnosti rozpracovává a rozvádí úpravu, která je 

obsažena ve stavebním zákoně a má vazbu na umisťování staveb (vyhláška č. 501/2006 

Sb., o obecných požadavcích na využívání území) a na zpracování projektové 

dokumentace k ohlašování staveb a k žádostem o stavební povolení a rovněž tak na 

provádění a užívání staveb.

Stavebně technické požadavky se odvíjejí od šesti základních požadavků na vlastnosti 

staveb podle Směrnice Rady ES č. 89/106/EHS, a to mechanické odolnosti a stability, 

požární bezpečnosti, hygieny, ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního 

prostředí, bezpečnosti při užívání, úspory energie a tepelné ochrany. 

Tyto základní požadavky jsou doplněné v jednotlivých případech dalšími požadavky, 

které se odvíjí podle specifických podmínek ČR. Vedle obecných formulací se 

soustřeďují na podrobnější technická řešení stavebních konstrukcí a technických 

zařízení staveb s tím, že konkrétní podrobnosti jsou ponechány na technických 

normách. 

Dále technické požadavky stanovují zvláštní požadavky na vybrané druhy staveb, a to z 

hlediska jejich speciálního účelu, objemového řešení, konstrukčního řešení, četnosti 

výskytu, apod. (např. stavby se shromažďovacím prostorem, stavby pro obchod, rodinné 

domy, stavby ubytovacích zařízení) (10).

Právní předpisy související s provozováním krytého bazénu a sauny se budou týkat 

zejména plnění hygienických požadavků. Tyto předpisy jsou plně v souladu s předpisy 

Evropské unie.
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V současné době provoz umělých bazénů a saun upravují následující předpisy:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje mimo 

jiné oblasti jako:

 Kontrola plnění provozního řádu a povinností povinné osoby a kontrola plnění 

specifických hygienických požadavků pro koupání kojenců a batolat.

 Kontrola mikroklimatických podmínek a osvětlení haly krytého bazénu a jeho 

přilehlých prostor, včetně saun.

 Kontrola dezinfekce, úpravy, obměny a intenzity recirkulace vod v bazénu.

 Kontrola jakosti zdroje vody umělého koupaliště.

 Kontrola konstrukčního a prostorového řešení bazénů a saun (11).

Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště a 

sauny.

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah 

a četnost její kontroly.

S účinností od 1. 1. 2010 také vstoupil v platnost zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010. Jedná o tzv. 

úsporný balíček, který by měl snížit vysoký deficit veřejných financí. Jedná se o změny 

upravující jak příjmovou, tak výdajovou stránku státního rozpočtu. 

Jednou z významných změn je novelizace zákona o dani z přidané hodnoty. 

Nejvýraznější změnou, která se spotřebitelů dotýká, je zvýšení daňových sazeb. 

Základní sazba DPH se v roce 2010 zvýšila z 19% na 20%, snížená sazba DPH se 

zvýšila z 9% na 10%. Nyní závisí na samotných podnikatelích, zda ceny výrobků a 

služeb ponechají na stejné úrovni a budou tak lépe čelit konkurenci, nicméně přijdou o 

část zisku, nebo své ceny zvýší. Díky vyšší DPH by se měla zvýšit příjmová stránka 

státního rozpočtu asi o 18 miliard korun. Od roku 2011 dojde ke zvýšení snížené sazby 

DPH sazby o 2 p.b., tedy na 12%. Díky tomu zvýšení dojde k mírnému zdražení 

potravin, nealkoholických nápojů, léků, MHD či nových bytů. Tímto opatřením se opět 

sníží kupní síla obyvatelstva. 
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Další změna v daňové oblasti se týká daně z nemovitosti, která se skládá z daně 

z pozemků a z daně ze staveb. Výše daně, která závisí na povaze pozemku a 

nemovitosti, se v některých případech zdvojnásobila. Na dvojnásobek zvýší sazba u 

zastavěných ploch a nádvoří (na 0,20 Kč za metr čtvereční), u stavebních pozemků (na 

2,00 Kč za metr čtvereční), a ostatních ploch, pokud jsou předmětem daně (na 0,20 Kč 

za metr čtvereční). Druhá složka daně z nemovitostí, daň ze staveb, se pak takřka 

kompletně zvyšuje na dvojnásobek. U obytných domů pak jejich majitel nově zaplatí 2 

koruny za metr čtvereční zastavěné plochy, stejně jako za ostatní stavby, které tvoří 

příslušenství k obytným domům (z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy). Daň ze 

staveb také vzroste vlastníkům rekreačních chalup, chat a domů, kde daň vzrostla na 6 

korun za metr čtvereční zastavěné plochy a u staveb, které plní doplňkovou funkci k 

těmto stavbám, s výjimkou garáží, na 2 Kč za jeden metr čtvereční zastavěné plochy.

Také provozoven podnikatelů se vyšší daň ze staveb nevyhne. Podnikajícím 

zemědělským prvovýrobcům a lesním a vodní hospodářům se daň zdvojnásobí na 2 Kč 

za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy. Podnikatelům v průmyslu, 

stavebnictví, dopravě, energetice a v ostatní zemědělské výrobě narůstá daň na 10 Kč za 

1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy. Nárůst daně platí v neposlední 

řadě také pro ostatní stavby (na 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy), pro byty a ostatní 

samostatné nebytové prostory (na 2 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy (18).

Změny od roku 2010 se týkají také spotřebních daní. Zvýšily se spotřební daně pro 

motorové, ostatní benziny a letecké pohonné hmoty, dále pro líh, tabák a pivo. Toto 

zvýšení by mělo zvýšit příjmovou stránku rozpočtu o přibližně 9,9 miliard Kč.

Veškeré zdražování a změny daňových sazeb se dotkne jak velkých, tak malých firem, 

OSVČ i samotných spotřebitelů, kteří tak budou muset sáhnout hlouběji do kapsy a 

zvýšit své výdaje.

Zhodnocení dopadu legislativních faktorů na projekt

Současné změny v zákonech o daních mají negativní dopad na důchody obyvatelstva a 

tím mohou ovlivnit budoucí návštěvnost zařízení. Změny v oblasti legislativy 

stavebnictví a hygieny je třeba pečlivě sledovat a přizpůsobovat se jim, za což bude 

zodpovědný zpracovatel projektové dokumentace v přípravné fázi, projektový manažer 

v realizační fázi a vedoucí provozu v provozní fázi.
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4.2.4.3 Ekonomické faktory

Základními ekonomickými veličinami, které mají vliv na podnikání, je inflace, HDP a 

směnný kurz koruny. 

Vývoj inflace

Inflaci můžeme chápat jako pokles kupní síly peněz. Čím nižší je kupní síla koruny, tím 

více klesají reálné mzdy, může docházet k sociálním nepokojům a jiným negativním 

důsledkům pro spotřebitele. Při vyšší inflaci dochází ke zdražování zboží a služeb, což

ovlivňuje nákupní chování spotřebitele. Inflace také ovlivňuje měnovou politiku –

v případě hrozby inflace centrální banka zvyšuje úrokové sazby a tím snižuje nabídku 

peněz v ekonomice. 

Na obrázku 5 můžeme sledovat vývoj inflace v letech 2000 – 2009. Podle grafu byla 

průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2009 

1%, což je výrazně nižší hodnota než v roce 2008, kdy byla 6,3%. Tento pokles byl 

ovlivněn mnoha faktory, jako byl pokles cen potravin a nealkoholických nápojů, 

pohonných hmot a automobilů, také jako důsledek světové hospodářské krize a 

souvisejícího zpomalení ekonomiky. 

Obrázek 12: Průměrná míra inflace v letech 2000 – 2009 (Zpracováno podle (29))

V říjnu 2009 se ekonomika dostala do deflace, a to poprvé od roku 2003. Projevilo se v 

ní snížení cen zemního plynu pro domácnosti. V prvním čtvrtletí roku 2010 se inflace 

pohybuje v hodnotách blízkých nule. Na nich ji bude mimo jiné udržovat další 
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zpomalení růstu regulovaných cen, a to zřejmě až mírně pod nulu počátkem příštího 

roku, v důsledku očekávaného snížení cen elektřiny a pokračujícího poklesu cen plynu.

Naopak směrem vzhůru budou inflaci tlačit změny nepřímých daní přijaté v rámci 

úsporných rozpočtových opatření, konkrétně zvýšení obou sazeb DPH, spotřební daně u 

pohonných hmot, alkoholu i cigaret. Kdyby se tyto změny promítly plně, zvýšily by 

celkovou cenovou hladinu o 1,2 procenta.

Plný dopad však lze čekat pouze u spotřebních daní a v případě DPH jen u položek s 

regulovanými cenami. U tržních cen naopak v minulosti k úplnému promítnutí změn 

DPH obvykle nedocházelo, a tím méně ho je možné očekávat v současné situaci 

utlumené ekonomické aktivity.

I tak ale bude skutečný dopad změn daní do inflace poměrně výrazný, ve výši zhruba 

0,9 procentního bodu. To způsobí, že se celková inflace koncem roku 2010 dostane až 

mírně nad nový dvouprocentní cíl ČNB, kde se bude nacházet i v následujícím roce (9). 

Zvyšování inflace předznamenává oživování ekonomiky.

Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt je makroekonomickým ukazatelem výkonnosti daného území. 

Vyjadřuje celkovou hodnotu statků a služeb vyrobených na určitém území za dané 

období bez ohledu na to, kdo je vlastníkem výrobních faktorů.

Vývoj HDP v České republice v letech 2003 až 2009 je patrný z obrázku 10, který 

znázorňuje změnu HDP oproti stejnému období předešlého roku (znázorněny jsou 

hodnoty vždy za 3. kvartál roku). Ve třetím kvartálu roku 2009 klesl HDP oproti 

stejnému období roku 2008 o 4,1%, a to díky hospodářské krizi, se kterou se svět 

nejvíce potýkal v letech 2008-2009. Nicméně třetí čtvrtletí 2009 bylo po druhém 

čtvrtletí 2008 prvním kvartálem, kdy meziroční změna HDP přinesla kladné hodnoty 

(stoupla o 0,8% oproti druhému kvartálu roku 2009). Podle údajů ČSÚ se nevyplnily 

prognózy analytiků z České národní banky, kteří předpovídali meziroční růst reálného 

HDP ve výši 1,4% a v roce 2011 růst 2,2%, protože již ve 3. čtvrtletí 2010 dosáhl 

meziroční růst hodnoty 3 %. Ekonomika se tedy dostává z recese a roste rychleji, než se 

očekávalo.
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Obrázek 13: HDP České republiky 2003 - 2010 v % (Zpracováno podle (29))

Směnný kurz koruny

Směnný kurz koruny patří mezi důležité ekonomické charakteristiky z hlediska 

cestovního ruchu, protože Jihomoravský kraj je druhým nejnavštěvovanějším krajem 

hned po kraji Středočeském. Kurz koruny tedy bude ovlivňovat návštěvnost celé České 

republiky, protože pokud je kurz pro zahraniční turisty nevýhodný, příjezdový cestovní 

ruch se snižuje.

Nejsledovanějším kurzem je kurz české koruny k euru (CZK/EUR), jelikož nejvíce 

návštěvníků přijíždějících do ČR a potažmo do Jihomoravského kraje pochází právě 

z Eurozóny (Slováci, Němci, Rakušané, Nizozemci). Průměrný kurz k euru za rok 2009 

byl 26,4 CZK/EUR, podle prognózy České národní banky se bude kurz v roce 2010 

pohybovat okolo hodnoty 25,7 CZK/EUR, koruna by tedy měla posilovat a tento trend 

by měl pokračovat také v roce 2011, kdy je prognózována hodnota 25,6 CZK/EUR. 

Toto mírné posilování koruny by ovšem nemělo mít výrazný vliv na návštěvnost 

zahraničních turistů v ČR.

Zhodnocení dopadu ekonomických faktorů na projekt

Zvyšování inflace a hrubého domácího produktu předznamenává oživování ekonomiky 

z recese, což má pozitivní dopad na všechny zainteresované subjekty v projektu. Mírné 
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posilování nebo oslabování koruny vůči euru by nemělo mít výrazný dopad na 

návštěvnost v zařízení, protože zahraniční turisté nejsou cílovou skupinou projektu a 

nelze z jejich strany očekávat velkou návštěvnost.

4.2.4.4 Politické faktory

Česká republika je demokratickou parlamentní republikou v čele s prezidentem 

Václavem Klausem. Existuje zde vyvážený systém 3 mocí – zákonodárné, výkonné a 

soudní, které jsou na sobě nezávislé.

Zákonodárnou moc představuje parlament, který se skládá z 2 komor – poslanecké 

sněmovny a senátu. Parlament je oprávněn navrhovat a vydávat zákony a volí 

prezidenta ČR. Poslední volby do poslanecké sněmovny se konaly v květnu 2010. 

Nejvíce křesel získala ČSSD, která získala nejvíce hlasů také v Jihomoravském kraji. 

V říjnu 2010 se konaly také senátní a komunální volby, v Jihomoravském kraji získala 

nejvíce zastupitelů strana KDU-ČSL. Co se týká senátních voleb, ve volebním obvodu 

Hodonína měl nejvíce hlasů Zdeněk Škromach, poslanec ČSSD.

Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. Je složena z předsedy vlády (k 1. 10. 2010 

Petr Nečas), místopředsedů vlády a ministrů. Oblast podnikání je ovlivněna 

Ministerstvem pro místní rozvoj (ministr Kamil Jankovský) a Ministerstvem průmyslu a 

obchodu (ministr Martin Kocourek). Současné podnikání je také ovlivněno tzv. 

Janotovým balíčkem úspor (Eduard Janota – bývalý ministr financí), který má snížit 

deficit veřejných financí a který byl přiblížen v minulé podkapitole. Současný ministr 

financí Kalousek chystá do dalšího roku další škrty - kromě plošných škrtů se sníží 

platy veřejných zaměstnanců (mimo učitelů) o desetinu, zdaní se podpora stavebního 

spoření o 50%, bude zrušen sociální příplatek nebo snížení se dávky pro postižené. 

V plánu je také zrušení porodného a omezení stavby dálnic a silnic. Tím se sníží 

schodek státního rozpočtu, ale současně se sníží disponibilní důchody občanů, což se 

promítne v nižší poptávce.

Soudní moc je vykonávána nezávislými soudy. Soustava soudů je tvořena Nejvyšším 

soudem, Nejvyšším správním soudem, vrchními soudy, krajskými soudy a okresními 

soudy. 
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Zhodnocení dopadu politických faktorů na projekt

Současná fiskální politika má negativní dopady na důchody obyvatelstva, lidé šetří a 

snižuje se poptávka po službách, což může nepříznivě ovlivnit budoucí návštěvnost 

výstupů projektu.

4.2.4.5 Technologické faktory

Jak ve stavebnictví, tak při provozování krytého bazénu a ostatních wellness zařízení se 

musí používat takové technologie, aby všechny činnosti a výsledná zařízení plně 

vyhovovaly nárokům návštěvníků i současnému životnímu stylu, byly

konkurenceschopné a zároveň splňovaly předpisy a normy nejen české, ale také 

evropské. V posledních letech je kladen velký důraz na kvalitu, a to ve všech směrech 

podnikání, zejména při styku se zákazníky.

Zhodnocení dopadu technologických faktorů na projekt

Při dodržování všech technologických norem s důrazem na moderní technologie a 

kvalitu by neměly tyto faktory mít negativní dopady na výstupy projektu.

4.2.5 Odhad poptávky v optimistické, realistické a pesimistické variantě

Odhad poptávky je velmi důležitý při plánování budoucích příjmů a finančního toku. 

Budu vycházet z kapacity zařízení a odhadované návštěvnosti. Odhad poptávky bude 

zpracován pro optimistickou, realistickou a pesimistickou variantu. 

Celková kapacita zařízení je dána rozměry vodní plochy a sauny a vyhláškou 

ministerstva zdravotnictví 135/2004 Sb., která stanovuje minimální plochy pro jednu 

osobu v bazénu pro plavce i neplavce a vířivce. Kapacita sauny je dána jejími rozměry.

Maximální kapacita osob v zařízení:
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 Kapacita bazénu pro plavce: 63 osob.

 Kapacita bazénu pro neplavce: 34 osob.

 Kapacita sauny: 10 osob.

 Kapacita vířivky: 6 osob.

Maximální okamžitá kapacita osob v zařízení je celkem 131 osob na hodinu. Do 

kapacity se nezapočítávají návštěvníci masérny, tato služba bude závislá na nabídce 

soukromých osob a do celkových příjmů tak budou započítány příjmy z pronájmu 

masérny.

Nyní je třeba odhadnout procentuální návštěvnost v jednotlivých měsících, tedy využití 

maximální kapacity zařízení. Největší návštěvnost je předpokládána v jarních, 

podzimních a zimních měsících, v letních měsících bude provoz částečně omezen. 

Předpokládaná otevírací doba zařízení (mimo červenec a srpen):

 Po, St – možnost pronájmu.

 Út, Čt, Pá – 700 – 1100 / 1300 – 2100 (každý den 12 hodin).

 So, Ne – 1400 - 2200 (každý den 8 hodin).

Celkem hodin za týden: 52 hodin.

Předpokládaná otevírací doba zařízení (červenec, srpen):

 Po – zavřeno.

 Út, Čt, Pá – 1400 – 2100

 St – zavřeno

 So, Ne – 1500 - 2200

Celkem hodin za týden: 35 hodin. V pondělí a ve středu bude zavřeno kvůli snížené 

poptávce a také kvůli plánovaným opravám a nezbytné údržbě. Pondělí a středa jsou

podle statistik hodonínského krytého bazénu dny s nejnižší návštěvností.

4.2.5.1 Optimistická varianta odhadované poptávky

Předpokládané využití maximální kapacity zařízení:

 Leden – květen (22 týdnů) – 70%.
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 Červen, září (8 týdnů) – 50%.

 Červenec, srpen (9 týdnů) – 40%.

 Říjen – prosinec (12 týdnů*) – 70%.

* počet týdnů je nižší z důvodu omezení provozu mezi vánočními svátky

Předpokládaný počet návštěvníků za rok:

 Leden – květen: 131 osob x 52 hodin x 22 týdnů x 0,7 = 104 905 návštěvníků.

 Červen, září: 131 osob x 52 hodin x 8 týdnů x 0,5 = 27 248 návštěvníků.

 Červenec, srpen: 131 osob x 35 hodin x 9 týdnů x 0,4 = 16 506 návštěvníků.

 Říjen – prosinec: 131 osob x 52 hodin x 12 týdnů x 0,7 = 57 221 návštěvníků.

Celkový předpokládaný počet návštěvníků za rok: 209 820 návštěvníků.

Celkový počet návštěvníků za rok při 100% využití kapacity: 327 369 návštěvníků 

 Skutečné využití kapacity zařízení: 62,89%.

Aby mohly být vypočteny příjmy plynoucí z provozu zařízení, je třeba ještě vypočítat 

počet návštěvníků v jednotlivých zařízeních. Tento počet získáme z poměru celkové 

kapacity osob ve všech zařízeních k poměru kapacity osob v jednotlivých zařízeních.

Předpokládaný počet návštěvníků v jednotlivých zařízeních za rok:

 počet návštěvníků bazénů: 176 645 návštěvníků.

 počet návštěvníků sauny: 18 118 návštěvníků.

 počet návštěvníků vířivky: 11 117 návštěvníků.

4.2.5.2 Realistická varianta odhadované poptávky

Předpokládané využití maximální kapacity zařízení:

 Leden – květen (22 týdnů) – 60%.

 Červen, září (8 týdnů) – 40%.

 Červenec, srpen (9 týdnů) – 30%.

 Říjen – prosinec (12 týdnů*) – 60%.

* počet týdnů je nižší z důvodu omezení provozu mezi vánočními svátky
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Předpokládaný počet návštěvníků za rok:

 Leden – květen: 131 osob x 52 hodin x 22 týdnů x 0,6 = 89 919 návštěvníků.

 Červen, září: 131 osob x 52 hodin x 8 týdnů x 0,4 = 21 799 návštěvníků.

 Červenec, srpen: 131 osob x 35 hodin x 9 týdnů x 0,3 = 12 380 návštěvníků.

 Říjen – prosinec: 131 osob x 52 hodin x 12 týdnů x 0,6 = 49 046 návštěvníků.

Celkový předpokládaný počet návštěvníků za rok: 173 144 návštěvníků.

Celkový počet návštěvníků za rok při 100% využití kapacity: 327 369 návštěvníků 

 Skutečné využití kapacity zařízení: 52,89%.

Předpokládaný počet návštěvníků v jednotlivých zařízeních za rok:

 počet návštěvníků bazénů: 148 557 návštěvníků.

 počet návštěvníků sauny: 15 410 návštěvníků.

 počet návštěvníků vířivky: 9 177 návštěvníků.

4.2.5.3 Pesimistická varianta odhadované poptávky

Předpokládané využití maximální kapacity zařízení:

 Leden – květen (22 týdnů) – 50%.

 Červen, září (8 týdnů) – 30%.

 Červenec, srpen (9 týdnů) – 20%.

 Říjen – prosinec (12 týdnů*) – 50%.

* počet týdnů je nižší z důvodu omezení provozu mezi vánočními svátky

Předpokládaný počet návštěvníků za rok:

 Leden – květen: 131 osob x 52 hodin x 22 týdnů x 0,5 = 74 932 návštěvníků.

 Červen, září: 131 osob x 52 hodin x 8 týdnů x 0,3 = 16 349 návštěvníků.

 Červenec, srpen: 131 osob x 35 hodin x 9 týdnů x 0,2 = 8 253 návštěvníků.

 Říjen – prosinec: 131 osob x 52 hodin x 12 týdnů x 0,5 = 40 872 návštěvníků.

Celkový předpokládaný počet návštěvníků za rok: 140 407 návštěvníků.
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Celkový počet návštěvníků za rok při 100% využití kapacity: 327 369 návštěvníků 

 Skutečné využití kapacity zařízení: 42,89%.

Předpokládaný počet návštěvníků v jednotlivých zařízeních za rok:

 počet návštěvníků bazénů: 120 469 návštěvníků.

 počet návštěvníků sauny: 12 496 návštěvníků.

 počet návštěvníků vířivky: 7 442 návštěvníků.

4.2.5.4 Hodnocení variant odhadované poptávky

Tabulka 6: Varianty odhadované poptávky

Varianta Odhadovaný počet návštěvníků za rok Využití kapacity zařízení

Optimistická 209 820 62,89 %

Realistická 173 144 52,89 %

Pesimistická 140 407 42,89 %

Na základě konzultace s pracovníkem obdobného zařízení v Hodoníně (plavecký bazén 

se stejnými rozměry, dětský bazén bez atrakcí, se saunou, bez vířivky a dětského 

koutku) byla zpracována optimistická, realistická a pesimistická varianta odhadované 

poptávky.  Podle vedoucího provozu kolísá za posledních 5 let počet návštěvníků 

tamějšího zařízení v rozmezí 160 000 – 190 000 návštěvníků za rok. Toto kolísání bylo 

dáno jednak počasím v průběhu celého roku, množstvím pořádaných akcí a také 

zvýšenou nezaměstnaností v letech 2008-2009. Nejvyšší návštěvnost v uplynulých 5 

letech byla zaznamenána v roce 2006, kdy zařízení navštívilo 193 568 osob. Naopak 

nejnižší v roce 2009, kdy bylo zaznamenáno 157 023 návštěvníků, což je oproti roku 

2006 rozdíl 35 000 osob. Průměrná využitelnost zařízení v uplynulých pěti letech byla 

55%. Z důvodu této kolísavosti byly rozpracovány 3 varianty návštěvnosti. Ve srovnání 

s tímto zařízením se jako nejpravděpodobnější se jeví realistická varianta odhadované 

poptávky, nicméně je nutné vzít v úvahu také obě další varianty zejména kvůli 

kolísavosti roční návštěvnosti, která je zejména u krytých bazénů patrná.
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4.3 Fáze a rozpočet projektu

4.3.1 Fáze projektu

1. fáze: přípravná. V první fázi jsou vypracovávány odborné studie a analyzovány 

možné zdroje financování. Je připravována projektová žádost o dotaci z evropských 

fondů včetně povinných i nepovinných příloh, zahájeno výběrové řízení na dodavatele 

stavebních prací a vybrán dodavatel. Tato fáze by měla být ukončena ve 4. čtvrtletí 

2011.

2. fáze: investiční. Investiční fáze bude zahájena v dubnu 2012 a ukončena v listopadu

2013 zahájením zkušebního provozu. Zahrnuje všechny 4 fáze stavebních prací včetně 

vybudování přístupové komunikace s osvětlením po kolaudaci včetně jejich 

monitoringu, stavebního dozoru a vypracování závěrečné zprávy projektu. Součástí této 

fáze jsou také aktivity na zajištění povinné publicity projektu.

3. fáze: provozní. Období od zahájení zkušebního provozu, zahrnuje celou dobu 

provozu zařízení. V následujících 5 letech od odevzdání závěrečné zprávy projektu bude 

nutné prokázat udržitelnost projektu. 

Harmonogram projektu

Pro provedení analýzy nákladů projektu je nutné nejdříve si ujasnit, jaké aktivity a 

v jakém období budou prováděny. Sestavila jsem časový harmonogram jednotlivých 

prací, s tím, že město plánuje začátek stavby na první polovinu roku 2012, ve druhé 

polovině roku 2013 bude zahájen zkušební provoz zařízení. První aktivitou 

harmonogramu je zahájení výběrového řízení na projektanta stavby ve 2. čtvrtletí 2010. 

Tento harmonogram je pouze orientační a bere v úvahu přepokládané termíny realizace. 

Zjednodušený popis stavebních prací vychází z odborné studie zpracované 

projektantem. Stavební práce by měly trvat přibližně 18 měsíců a budou realizovány 

vybraným dodavatelem stavby. Realizace stavby bude průběžně monitorována a o 

průběhu stavby budou zpracovávány zprávy. Na celou stavbu bude dohlížet stavební 

dozor. Během stavby bude dodržováno pravidlo povinné publicity projektu o 

informování široké veřejnosti o realizování projektu za spoluúčasti EU. Předpokladem 

realizace celého projektu je přidělení dotace z evropských fondů.
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Tabulka 7 :Harmonogram projektu (Zpracováno podle (32))

Předpokládaný 
termín 

realizace
1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí

2010

- Zahájeno 
výběrové 
řízení na 
projektanta 
stavby.

- Odborné 
zpracování studie 
projektantem 
zabývající se 
výstavbou budovy, 
stavebními 
pracemi a 
technickým 
řešením zařízení.
- Propočet nákladů 
stavby.
- Analýza 
dotačních 
možností.

- Schválení 
zpracované 
studie 
zastupitelstvem 
města.

2011

- Příprava 
žádosti o dotace 
z evropských 
fondů.
- Žádost o úvěr 
na 
předfinancování 
projektu.

- Úvěrový 
příslib
- Podání 
žádosti o 
dotace na 
projekt.

- Schválení dotace. - Vyhlášení 
výběrového 
řízení na 
dodavatele 
stavby.
- Schválení 
dodavatele 
stavby.

2012

- Zahájení 
první etapy 
výstavby 
(příprava 
území, 
inženýrské 
sítě, výstavba 
vstupní a 
bazénové 
haly).

- Zahájení druhé a třetí etapy výstavby 
(výstavba střechy, fasáda, podlahové 
topení, výstavba šaten, hygienického a 
sociálního zařízení, sauny, vířivky, 
masérny; dodávka a montáž 
technologického a vzduchotěsného 
zařízení, tobogan, zahájení 
interiérových prací).
- 1. a 2. žádost o platbu.

2013

- Zahájení čtvrté a páté etapy 
výstavby (dokončovací stavební 
práce, pokračování a dokončení 
interiérových prací a 
docházkového systému, měření a 
regulace).
3. a 4.žádost o platbu.

- Zahájení šesté
etapy výstavby 
(výstavba 
přístupové 
komunikace 
s veřejným 
osvětlením, 
venkovní a terénní 
úpravy).
- 5. a 6. žádost o 
platbu

- Kolaudace.

- Zahájení 

zkušebního 

provozu 

provoz.
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4.3.2 Rozpočet projektu

Tabulka 8: Rozpočet projektu (Zpracováno podle (32))

Název Cena v Kč vč. DPH

Přípravná fáze

Projektová dokumentace. 450 000

Výběrové řízení na dodavatele. 30 000

Administrativní výdaje 100 000

Investiční fáze

Stavební práce. 78 453 277

Vzduchotechnika. 7 676 890

Technologické práce. 15 343 624

Tobogán. 3 470 519

Měření a regulace. 1 545 953

Výdaje na povinnou publicitu. 85 500

Celkem 107 155 763

Celkové předpokládané výdaje přípravné a investiční fáze budou činit 107 155 763 Kč

vč. DPH. Z toho celková výše investičních výdajů činí 106 690 263 Kč vč. DPH, 

celková výše neinvestičních výdajů je 85 800 Kč vč. DPH. Pod neinvestiční výdaje 

spadají výdaje na povinnou publicitu. Všechny tyto výdaje jsou způsobilými výdaji, 

které jsou uznatelné a budou spolufinancovány z evropských fondů. Z tohoto důvodu 

musí být výdaje dobře identifikovatelné a prokazatelné a také potvrzené příslušnými 

účetními doklady. Protože město Kyjov není plátcem DPH, jsou ceny uvedené i s DPH, 

protože v tomto případě je DPH způsobilým výdajem. Nezpůsobilé výdaje nevznikly 

v žádné fázi projektu.
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4.4 Financování projektu

Jak již bylo nastíněno v podkapitole 3.3 Analýza vhodných dotačních programů, pro 

financování bude zvolen operační program ROP NUTS II Jihovýchod, Prioritní osa 2: 

Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, Oblast podpory 2.1: Rozvoj infrastruktury pro 

cestovní ruch. Podle Programového dokumentu ROP NUTS II Jihovýchod je pro tuto 

oblast podpory minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na projekt 2 

mil. Kč a maximální výše dotace pro projekty nezakládající veřejnou podporu činí 100 

mil. Kč. Maximální míra dotace pro projekty nezakládající veřejnou podporu je 

92,5%. Pro další propočty budu předpokládat, že město získá podporu v nejvyšší možné 

míře.

V rámci projektu bude díky etapizaci využita možnost průběžného financování 

vynaložených výdajů po skončení každé tříměsíční etapy, čímž bude vyřešen problém 

předfinancování projektu.

Stavební práce jsou podle harmonogramu rozděleny do 6 etap. Jedna etapa trvá 3 

měsíce a po každé etapě bude podána žádost o proplacení části výdajů. Doba, za 

kterou bude tato část proplacena, je podle dostupných údajů 2 měsíce. Pro zjednodušení 

budu předpokládat, že město bude čerpat dotace ve stejné hodnotě každé 3 měsíce, tedy 

první část dotace bude proplacena 5. měsíc od začátku realizace, každá další žádost 

bude podána po ukončení jednotlivých tříměsíčních etap, poslední část bude proplacena 

21. měsíc od začátku realizace. V následující tabulce je uveden přehled plánovaného 

profinancování v každé etapě, se kterým se počítá v projektové dokumentaci. 

Tabulka 9: Plánované profinancování a přijaté dotace v jednotlivých etapách (Zpracováno podle (32))

Etapa
Počet žádostí o 

platbu
Plánované 

profinancování v Kč
Přijatá část dotace 
v Kč (měsíc/rok)

4./6. 2012 1 17 479 355,81 0

7./9. 2012 1 24 355 781,44 16 519 846,8 (8./12)

10./12. 2012 1 12 999 067,78 16 519 846,8 (11./12)

1./3. 2013 1 21 721 558,01 16 519 846,8 (2./13)

4./6. 2013 1 23 056 010,45 16 519 846,8 (5./13)

7./10. 2013 1 7 543 989,55 16 519 846,8 (8./13)

Provozní fáze 0 0 16 519 846,8 (11./13)

Celkem 6 107 155 763,00 99 119 080,77
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Z tabulky vyplývá, že město musí zajistit finanční prostředky pro první dvě etapy 

projektu, aby byl zajištěn hladký průběh financování. Musí tedy být zajištěno 

minimálně 41 835 137,25 Kč na prvních 6 měsíců stavby. 

Celkově profinancováno: 107 155 763,00 Kč.

Dotace z EU: 99 119 080,77 Kč.

Zbývá dofinancovat: 8 036 682,23 Kč.

Na dofinancování vlastního podílu a předfinancování použije město vlastní prostředky a 

municipální úvěr od Komerční banky. V drtivé většině případů vyžaduje banka, aby 

žadatel o dotaci vložil do projektu určitou část vlastních prostředků, což je 

odrazem jeho důvěry v realizovatelnost projektu. Obvykle se jedná o cca 25% 

z částky, která není pokryta dotací. V tomto případě se bude jednat o cca 25% 

z 8 036 682,23 Kč. Pro zjednodušení budu předpokládat, že město na spolufinancování 

projektu poskytne z městského rozpočtu částku v hodnotě 2 000 000 Kč (24,4%). 

Zbylou částku město zajistí municipálním úvěrem. Protože je třeba zajistit také 

financování prvních dvou etap výstavby do doby, než přijde první splátka dotace, bude 

celková výše municipálního úvěru činit 40 mil. Kč. Před podáním žádosti o dotaci bude 

podána žádost o dlouhodobý municipální úvěr na 40 mil. Kč s úrokovou sazbou 4,5% 

p.a. a dobou splatnosti 7 let s cílem přeplatit co nejméně na úrocích. Banka poté dodá 

úvěrový příslib, který bude přiložen k žádosti o dotaci. Následující tabulka informuje o 

výši finančních prostředků potřebných na projekt a procentním podílu na celkových 

způsobilých výdajích.

Tabulka 10: Zdroje na financování projektu

Finanční zdroje Kč %

Dotace z EU 99 119 080,77 92,5

Zdroje městského 

rozpočtu
2 000 000,00 1,86

Úvěr na spolufinancování 40 000 000,00 37,32

Celkem k dispozici 141 119 080,8 131,7

Celkem profinancováno 107 155 763,00 100
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Úvěr bude poskytnut jednorázově před zahájením realizace projektu a bude splácen 

čtvrtletně konstantní anuitou. Splátkový kalendář je uveden v příloze. Výše splátky se 

spočítá podle vzorce pro anuitu:

= ∙ 1 − 1
1 − ∙   

kde D je výše úvěru, i je úroková sazba, n je doba splácení, m je počet úrokových 

období v roce. Podle této rovnice vyšla pravidelná čtvrtletní splátka 1 673 298 Kč. 

Protože úroky z přijatého úvěru nejsou považovány za způsobilý výdaj, zaplatí je 

město z městského rozpočtu. Finanční prostředky z úvěru budou použity na financování 

projektu do doby, než přijde 1. část dotace. Podle splátkového kalendáře město přeplatí 

za 7 let na úrocích z úvěru celkem 6 853 048 Kč.
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4.5 Předpokládaný peněžní tok

4.5.1 Předpokládané roční provozní výdaje

Za provozní výdaje budou považovány osobní výdaje a výdaje na provoz a fungování 

centra. Největší položky podle tabulky představují energie a osobní výdaje. Údaje 

pochází z odhadovaných ročních nákladů na základě konzultace s pracovníkem provozu 

hodonínského krytého bazénu. Roční provozní výdaje jsou konstantní a nezávislé na 

velikosti poptávky.

Tabulka 11: Předpokládané roční provozní výdaje (Zpracováno na základě konzultace s pracovníky 
obdobného zařízení)

Výdaje Kč

Energie* 3 800 000

Opravy a údržba 850 000

Materiál a suroviny 550 000

Osobní výdaje** 3 385 800

Ostatní služby, 

propagace***
650 000

Celkem 9 235 800

* voda, plyn, elektřina, teplo
** výdaje na zaměstnance včetně povinných odvodů
*** výdaje na telefony, poštu, internet, propagaci

Odhad ročních nákladů na zaměstnance

Odhad ročních hrubých mezd vychází z průměrných platů zmíněných profesí 

v regionu.

 Hrubé mzdy zaměstnanců:

 ředitel (1): 1 x 35 000 Kč x 12 = 420 000 Kč.

 plavčíci (3): 3 x 15 000 Kč x 12 = 540 000 Kč.

 uklízečky (2): 2 x 11 000 Kč x 12 = 264 000 Kč.

 pokladní (2): 2 x 14 000 Kč x 12 = 336 000 Kč.

 servisní technik (1): 1 x 23 000 Kč x 12 = 276 000 Kč.

 správce budovy (1): 1 x 18 000 Kč x 12 = 216 000 Kč.

 údržbář (1): 1 x 16 000 Kč x 12 = 192 000 Kč.
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 vedoucí provozu (1): 1 x 22 000 Kč x 12 = 264 000 Kč.

Celkem roční hrubé mzdy: 2 508 000 Kč.

 Odvody zdravotního a sociálního pojistného:

 35% ze součtu hrubých mezd: 877 800 Kč.

Celkem roční náklady na zaměstnance: 3 385 800 Kč.

4.5.2 Předpokládané roční provozní příjmy

Ke zjištění celkových předpokládaných příjmů je nutné uvést předběžný ceník služeb 

poskytovaných v zařízení:

Tabulka 12: Ceník služeb (Zpracováno na základě konzultace s pracovníky IC Kyjov)

Služba Dospělí
Zlevněné 

vstupné*

Cena za 

pronájem

Bazény** / 1 hod. 50 Kč 35 Kč -

Sauna / 1 hod. 40 Kč 30 Kč 360 Kč

Vířivka / 1 hod. 40 Kč 30 Kč 360 Kč

Bazény, sauna, vířivka / 2 hod. 100 Kč 70 Kč 1 200 Kč

Pronájem bazénu pro plavce / 1 hod. - - 600 Kč

Pronájem masérny / 1 měsíc - - 3 000 Kč

Pronájem bufetu / 1 rok - - 80 000 Kč

* děti do 15 let, studenti do 26 let, ZTP a ZTP/P s doprovodem, senioři nad 60 let
** vstup do obou bazénů; děti do 6 let zdarma

4.5.2.1 Předpokládané příjmy v optimistické variantě

Počet návštěvníků vychází z odhadu poptávky v optimistické variantě.

Příjmy ze vstupného:

 Bazény: Předpokládaný poměr zlevněného vstupného a vstupného pro dospělé: 

50:50. 88 323 dospělých x 50 Kč = 4 416 150 Kč; 88 322 děti x 35 Kč = 

3 091 270 Kč.  Celkem: 7 507 420 Kč.
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 Sauna: Předpokládaný poměr zlevněného vstupného a vstupného pro dospělé: 

40:60. 7 247 dětí x 30 Kč = 217 416 Kč. 10 871 dospělých x 40 Kč = 434 840 

Kč. Celkem: 652 256 Kč.

 Vířivka: Předpokládaný poměr zlevněného vstupného a vstupného pro dospělé: 

40:60. 7 247 dětí x 30 Kč = 217 416 Kč. 10 871 dospělých x 40 Kč = 434 840 

Kč. Celkem: 652 256 Kč.

Příjmy z pronájmu:

 Bazén pro plavce: Možnost pronájmu: 2 dny v týdnu v době od 8 – 18 mimo 

letních prázdnin a státních svátků. Předpokládá se pronájem pro školy, sportovní 

kluby a drobné živnostníky za účelem výuky kurzů plavání pro veřejnost nebo 

cvičení ve vodě.  Předpokládaná využitelnost: 70 %. 20 hodin x 40 týdnů x 600 

Kč x 0,7 = 336 000 Kč.

 Masérna: 3 000 Kč x 12 měsíců = 36 000 Kč.

 Bufet: 80 000 Kč.

 Reklamní plochy: 350 000 Kč.

Předpokládané celkové příjmy za rok činí 9 621 932 Kč.

4.5.2.2 Předpokládané příjmy v realistické variantě

Počet návštěvníků vychází z odhadu poptávky v realistické variantě.

Příjmy ze vstupného:

 Bazény: Předpokládaný poměr zlevněného vstupného a vstupného pro dospělé: 

50:50. 74 279 dospělých x 50 Kč = 3 713 950 Kč; 74 278 děti x 35 Kč = 2 599 

765 Kč.  Celkem: 6 313 715 Kč.

 Sauna: Předpokládaný poměr zlevněného vstupného a vstupného pro dospělé: 

40:60. 

6 164 dětí x 30 Kč = 184 380 Kč. 9 246 dospělých x 40 Kč = 369 840 Kč. 

Celkem: 554 220 Kč.

 Vířivka: Předpokládaný poměr zlevněného vstupného a vstupného pro dospělé: 

40:60. 3 670 dětí x 30 Kč = 110 100 Kč. 5 507 dospělých x 40 Kč = 220 280 Kč. 

Celkem: 330 380 Kč.
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Příjmy z pronájmu:

 Bazén pro plavce: Možnost pronájmu: 2 dny v týdnu v době od 8 – 18 mimo 

letních prázdnin a státních svátků. Předpokládá se pronájem pro školy, sportovní 

kluby a drobné živnostníky za účelem výuky kurzů plavání pro veřejnost nebo 

cvičení ve vodě.  Předpokládaná využitelnost: 70 %. 20 hodin x 40 týdnů x 600 

Kč x 0,7 = 336 000 Kč.

 Masérna: 3 000 Kč x 12 měsíců = 36 000 Kč.

 Bufet: 80 000 Kč.

 Reklamní plochy: 250 000 Kč.

Předpokládané celkové příjmy za rok činí 7 900 315 Kč.

4.5.2.2 Předpokládané příjmy v pesimistické variantě

Počet návštěvníků vychází z odhadu poptávky v pesimistické variantě.

Příjmy ze vstupného:

 Bazény: Předpokládaný poměr zlevněného vstupného a vstupného pro dospělé: 

50:50. 60 235 dospělých x 50 Kč = 3 011 750 Kč; 60 234 děti x 35 Kč = 2 108 

190 Kč.  Celkem: 5 119 940 Kč.

 Sauna: Předpokládaný poměr zlevněného vstupného a vstupného pro dospělé: 

40:60. 

4 998 dětí x 30 Kč = 149 940 Kč. 7 498 dospělých x 40 Kč = 299 920 Kč. 

Celkem: 449 860 Kč.

 Vířivka: Předpokládaný poměr zlevněného vstupného a vstupného pro dospělé: 

40:60. 2 976 dětí x 30 Kč = 89 280 Kč. 4 466 dospělých x 40 Kč = 178 640 Kč. 

Celkem:   267 920 Kč.

Příjmy z pronájmu:

 Bazén pro plavce: Možnost pronájmu: 2 dny v týdnu v době od 8 – 18 mimo 

letních prázdnin a státních svátků. Předpokládá se pronájem pro školy, sportovní 

kluby a drobné živnostníky za účelem výuky kurzů plavání pro veřejnost nebo 
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cvičení ve vodě.  Předpokládaná využitelnost: 70 %. 20 hodin x 40 týdnů x 600 

Kč x 0,7 = 336 000 Kč.

 Masérna: 3 000 Kč x 12 měsíců = 36 000 Kč.

 Bufet: 80 000 Kč.

 Reklamní plochy: 250 000 Kč.

Předpokládané celkové příjmy za rok činí 6 539 720 Kč.

4.5.3 Přehled finančních toků projektu v prvních 5 letech provozu

V následujících přehledech finančních toků je zpracován orientační přehled finančních 

toků projektu nepřímou metodou v 5 letech provozu. Z tohoto přehledu vyplývá stav 

finančních prostředků jak v realizační fázi v letech 2012 - 2013, tak v provozní fázi, 

která započne v listopadu 2013. Provozní příjmy a výdaje za 2 měsíce provozu v roce 

2013 byly spočítány jako 2/12 z průměrných příjmů a výdajů v následujících letech. Pro 

orientační přehled jsem uvažovala 5 let provozu, protože je těžké odhadnout následovné 

provozní příjmy a výdaje z důvodu postupného zvyšování cen energií, vzrůstu nákladů 

na opravy a údržbu, nákladů na reinvestice v budoucích letech, ale také zvýšení 

celkového využití maximální kapacity a zvýšení cen vstupného v budoucnosti.
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4.5.3.1 Finanční toky v optimistické variantě

Tabulka 13: Předpokládané peněžní toky optimistické varianty v letech 2012 – 2018

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Provozní 
příjmy (+)

0 1 603 656 9 621 932 9 621 932 9 621 932 9 621 932 9 621 932

Provozní 
výdaje (-)

0 -1 539 300 -9 235 800 -9 235 800 -9 235 800 -9 235 800 -9 235 800

Provozní 
CF

0 64 356 386 132 386 132 386 132 386 132 386 132

Investiční 
výdaje (-)

-54 834 205 -52 321 558 0 0 0 0 0

Pojištění (-) 0 -9 333 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000

Investiční 
CF

-54 834 205 -52 330 891 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000

Přijaté 
úvěry (+)

40 000 000 0 0 0 0 0 0

Splátky 
úvěrů (-)

0 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192

Přijaté 
dotace (+)

35 039 694 66 079 387 0 0 0 0 0

Finanční 
CF

75 039 694 59 386 195 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192

Čisté CF 20 205 489 7 119 660 -6 382 060 -6 382 060 -6 382 060 -6 382 060 -6 382 060

Kumul. CF 20 205 489 27 325 149 20 943 089 14 561 029 8 178 969 1 796 909 -4 585 151

Z tabulky vyplývá, že provozní cash flow je kladné ve všech letech, protože provozní 

příjmy pokryjí provozní výdaje. Investiční cash flow zahrnuje investiční výdaje i 

výdaje na pojištění a je záporné ve všech letech. Finanční cash flow je kladné v letech 

2012 a 2013 díky přijatým dotacím a úvěru, v následujících letech je záporné kvůli 

splátkám úvěru. Čisté cash flow je součtem provozního, investičního a finančního cash 

flow a je kladné v prvních dvou letech, v dalších letech záporné. Kumulované cash flow 

je kladné ve všech letech uvedených v tabulce kromě roku 2018. V roce 2021 po 

splacení přijatého úvěru by již mělo čisté cash flow dosahovat kladných hodnot.
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4.5.3.2 Finanční toky v realistické variantě

Tabulka 14: Předpokládané peněžní toky realistické varianty v letech 2012 – 2018

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Provozní 
příjmy(+)

0 1 316 730 7 900 315 7 900 315 7 900 315 7 900 315 7 900 315

Provozní 
výdaje (-)

0 -1 539 300 -9 235 800 -9 235 800 -9 235 800 -9 235 800 -9 235 800

Provozní 
CF

0 -222 570 -1 335 485 -1 335 485 -1 335 485 -1 335 485 -1 335 485

Investiční 
výdaje (-)

-54 834 205 -52 321 558 0 0 0 0 0

Pojištění (-) 0 -9 333 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000

Investiční 
CF

-54 834 205 -52 330 891 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000

Přijaté 
úvěry (+)

40 000 000 0 0 0 0 0 0

Splátky 
úvěrů (-)

0 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192

Přijaté 
dotace (+)

35 039 694 66 079 387 0 0 0 0 0

Finanční 
CF

75 039 694 59 386 195 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192

Čisté CF 20 205 489 6 832 734 -8 103 677 -8 103 677 -8 103 677 -8 103 677 -8 103 677

Kumul. CF 20 205 489 27 038 223 18 934 546 10 830 869 2 727 192 -5 376 485 -13 480 162

Z tabulky vyplývá, že provozní výdaje převýší provozní příjmy, proto bude město 

muset dotovat provoz částkou přibližně 1 335 485 ročně. Provozní i investiční cash flow 

je záporné ve všech letech provozu, finanční cash flow je kladné pouze v roce 2012 

díky přijatým dotacím a úvěru. Čistý peněžní tok je kladný také pouze v prvním roce 

provozu, v ostatních letech dosahuje záporných hodnot. Kumulované cash flow je 

záporné v roce 2017 oproti roku 2018 v optimistické variantě. 
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4.5.3.3 Finanční toky v pesimistické variantě

Tabulka 15: Předpokládané peněžní toky pesimistické varianty v letech 2012 – 2018

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Provozní 
příjmy (+)

0 1 089 954 6 539 720 6 539 720 6 539 720 6 539 720 6 539 720

Provozní 
výdaje (-)

0 -1 539 300 -9 235 800 -9 235 800 -9 235 800 -9 235 800 -9 235 800

Provozní 
CF

0 -449 346 -2 696 080 -2 696 080 -2 696 080 -2 696 080 -2 696 080

Investiční 
výdaje (-)

-54 834 205 -52 321 558 0 0 0 0 0

Pojištění (-) 0 -9 333 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000

Investiční 
CF

-54 834 205 -52 330 891 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000

Přijaté úvěry 
(+)

40 000 000 0 0 0 0 0 0

Splátky 
úvěrů (-)

0 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192

Přijaté 
dotace (+)

35 039 694 66 079 387 0 0 0 0 0

Finanční 
CF

75 039 694 59 386 195 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192 -6 693 192

Čisté CF 20 205 489 6 605 958 -9 464 272 -9 464 272 -9 464 272 -9 464 272 -9 464 272

Kumul. CF 20 205 489 26 811 447 17 347 175 7 882 903 -1 581 369 -11 045 641 -20 509 913

Z tabulky vyplývá, že město by v této variantě muselo dotovat provoz bazénu částkou 

2 696 080 Kč ročně. Provozní i investiční cash flow je záporné ve všech letech provozu 

stejně jako u realistické varianty. Finanční peněžní tok je kladný pouze v realizační fázi 

projektu, v provozní fázi je již záporný, stejně jako čistý peněžní tok. Kumulovaný 

peněžní tok dosahuje záporných hodnot v roce 2016, tedy ve 4. roce provozu.

4.5.3.4 Varianta vyrovnaných provozních příjmů a výdajů

Pro úplnost jsem vypracovala také variantu vyrovnaných provozních příjmů a výdajů. 

Aby bylo dosaženo této rovnosti, musely by se provozní příjmy rovnat 9 235 800 Kč. 

Pokud budu uvažovat, že příjmy z pronájmu jsou konstantní, je potřeba vypočítat počet 

návštěvníků a příjmy ze vstupného, aby se příjmy a výdaje vyrovnaly. Příjmy 
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z pronájmu (stejně jako u realistické a pesimistické varianty) jsou 702 000 Kč. Příjmy 

ze vstupného tedy musí činit 8 533 800 Kč. Procentuální podíl návštěvníků bazénů, 

sauny a vířivky je 85,8 : 8,9 : 5,3, tento jsem vypočítala již v minulé podkapitole.

Příjmy ze vstupného tedy budou rozděleny následovně:

 Bazény: 7 322 000 Kč =  0,5x * 50 Kč + 0,5x * 35 Kč.

x = 172 236 návštěvníků bazénů.

 Sauna: 759 508 Kč = 0,4y * 30 Kč + 0,6y * 40 Kč.

y = 21 097 návštěvníků sauny.

 Vířivka: 452 292 Kč = 0,4z * 30 Kč + 0,6z * 40 Kč.

z = 12 563 návštěvníků vířivky.

Celkem 205 896 návštěvníků.

Celkový počet návštěvníků za rok při 100% využití kapacity: 327 369 návštěvníků 

 Skutečné využití kapacity zařízení  60 %.

Tento výpočet říká, kolik osob by muselo zařízení navštívit, aby se příjmy vyrovnaly 

výdajům. Zařízení by muselo navštívit 205 896 návštěvníků a využití kapacity by činilo 

60 %. Toto číslo se blíží optimistické variantě odhadované poptávky.
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4.6 Analýza rizik

V této podkapitole budou vymezena zásadní rizika, která by mohla ohrozit projekt ve 

všech jeho fázích, a návrhy na jejich eliminaci. Součástí bude také odhad 

pravděpodobnosti výskytu jednotlivých rizik a jejich závažnost. Možnost výskytu, 

odhalení a snaha se těchto rizik vyvarovat je zásadní pro celý průběh projektu. Metodou 

analýzy rizik bude kvalitativní metoda. Rizika jsou rozdělena na 5 kategorií – technické, 

provozní, finanční, právní a personální riziko.

Tabulka 16: Rizika projektu

Technické riziko Pravděpodobnost Závažnost rizika Návrh na odstranění

Nedodržení termínu 
stavby.

- nízká - významná

- sestavení harmonogramu 
závazného pro zhotovitele 

stavby
- sankce pro zhotovitele stavby

- stavební dozor

Výběr nekvalitního 
dodavatele.

- nízká - velmi významná
- pečlivý výběr zkušeného 

dodavatele na základě 
výběrového řízení

Zpoždění dodávek od 
dodavatelů.

- vysoká - významná
- nutná tvorba časových rezerv
- smluvně upravené vypořádání 

vzniklých ztrát

Špatné klimatické a 
povětrnostní podmínky

v průběhu stavby.
- nízká - nevýznamná - tvorba větších časových rezerv

Nedostatečné rezervy 
pro splnění termínů.

- vysoká - významná

- výběr zkušeného dodavatele 
schopného eliminovat časové 

ztráty
- větší časové rezervy při 

sestavování harmonogramu 
projektu

Živelné pohromy. - velmi nízká - velmi významná

- nelze předcházet
- při výskytu je třeba odstranit 

škody a přehodnotit 
harmonogram prací
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Nekvalitně odvedená 
práce.

- vysoká - velmi významná
- pečlivý výběr kvalitního 

dodavatele

Nepřipravenost 
projektové 

dokumentace.
- nízká - velmi významná

- pečlivý výběr zkušeného 
projektanta

- striktní požadavky na 
vypracování

Finanční riziko Pravděpodobnost Závažnost Návrh na odstranění

Zamítnutí žádosti o 
dotaci.

- vysoká - katastrofická
- velmi pečlivá příprava 

projektové žádosti

Zamítnutí žádosti o 
úvěr.

- vysoká - velmi významná

- velmi pečlivá příprava žádosti 
o úvěr

- možnost žádosti o úvěr u jiné 
komerční banky

Nedostatek financí na 
spolufinancování.

- nízká - velmi významná

- včasné vyčlenění prostředků 
z městského rozpočtu

- možnost úvěru
- možnost prodeje nemovitostí

Zvýšení nákladů během 
realizace.

- vysoká - významná

- sestavení řádného rozpočtu
- tvorba finančních rezerv
- nemožnost přečerpání 

plánované částky výdajů, určeno 
ve smlouvě s dodavateli

Právní riziko Pravděpodobnost Závažnost Návrh na odstranění

Nedodržení povinné 
struktury žádosti o 
dotaci, chybějící 
povinné přílohy 

v žádosti o dotaci.

- velmi nízká - velmi vysoká

- pečlivý výběr zkušených 
pracovníků

- agenturní výpomoc
- nezávislé posouzení výsledné 

žádosti

Nedodržení podmínek 
operačního programu.

- nízká - katastrofická

- důsledné dodržování podmínek 
programu a uložených 

povinností
- pravidelný monitoring

Nedodržení technických 
a hygienických norem a 

předpisů pro stavby.
- nízká - velmi vysoká

- pečlivý výběr projektanta a 
dodavatele stavby
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Porušení českých či 
evropských právních 

norem.
- nízká - velmi vysoká

- výběr pracovníků se 
zkušenostmi s aplikací právních 

norem

Provozní riziko Pravděpodobnost Závažnost Návrh na odstranění

Nízký zájem o nabízené 
služby.

- nízká - velmi významná
- kvalitní marketingová kampaň 

zaměřená na cílové skupiny

Nedostatek finančních 
prostředků v provozní 

fázi projektu.
- nízká - významná

- dotace na provoz z městského 
rozpočtu

Nesplnění podmínky 
udržitelnosti projektu.

- nízká - velmi významná

- pečlivá příprava
- kvalifikovaný odhad reálných 
možností při provozu projektu

- závazek města dotovat 
případnou ztrátu při provozu

Poskytování 
nekvalitních služeb.

- nízká - velmi významná

- pečlivý výběr zaměstnanců
- dodržování hygienických a 

technických norem
- dostatečná motivace 

zaměstnanců

Špatně zvolená 
provozní doba a ceny 

vstupného.
- vysoká - významná

- marketingové průzkumy
- možná změna provozní doby 

na základě poptávky

Nedodržení 
hygienických norem 

během provozu.
- nízká - velmi významná

- přísná dodržování 
hygienických norem
- určení pracovníka 

zodpovědného za dodržování 
hygieny

Nebezpečí úrazů 
návštěvníků a 

zaměstnanců v areálu.
- vysoká - významná - vhodné pojištění
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Poškození budovy 
v důsledku požáru, 

záplav či jiných 
přírodních katastrof.

- nízká - velmi významná - pojištění budovy

Personální riziko Pravděpodobnost Závažnost Návrh na odstranění

Nekvalitně provedená 
projektová 

dokumentace.
- nízká - velmi významná

- důsledný výběr kvalitního 
zpracovatele.

Nedostatek 
kvalifikovaných 
zaměstnanců při 

přípravě projektu.

- nízká - velmi významná
- pečlivý výběr zkušených 

projektových manažerů
- agenturní výpomoc

Nedostatek 
kvalifikovaných 
zaměstnanců při 

realizaci projektu.

- nízká - velmi významná
- pečlivý výběr dodavatele 

stavby s přesně vymezenými 
požadavky

Nedostatek 
kvalifikovaných 
zaměstnanců při 

provozu projektu.

- nízká - velmi významná
- pečlivá výběrová řízení se 

stanovením přesných požadavků 
na zaměstnance

Malá motivace 
zaměstnanců.

- vysoká - významná

- odpovídající ohodnocení
- zaměstnanecké výhody
- možnost užívání služeb 

zařízení za zvýhodněné ceny pro 
pracovníky a jejich rodiny

Ve všech fázích projektu by se měl žadatel snažit identifikovat a předcházet rizikům 

zejména s velmi významnou a katastrofickou závažností a vysokou pravděpodobností, 

která by mohla průběh projektu zásadně narušit nebo dokonce vést k jeho ukončení. Při 

dodržování zásad prevence, správném řízení rizik a snaze rizika eliminovat by neměla 

být vlastní realizace projektu ovlivněna. Některým rizikům vzniklým během provozu 

lze zabránit sjednáním pojištění, např. pojištění budovy proti požáru, živelným 

pohromám, pojištění úrazu návštěvníků či zaměstnanců.
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4.7 SWOT analýza projektu

Tabulka 17: SWOT analýza projektu

Silné stránky Slabé stránky

 Poloha zařízení v centru města i centru 

regionu.

 Nabídka atraktivních a žádaných 

služeb.

 Neexistence konkurenčních zařízení 

v Kyjově.

 Velmi nízká konkurence v regionu.

 Celoroční provoz zařízení.

 Nízká cena vstupného v poměru 

cena/kvalita.

 Služby nabízené pro všechny věkové 

skupiny obyvatel, škol, sportovních 

klubů.

 Garantované dofinancování nákladů 

z rozpočtu obce.

 Vysoké investiční náklady.

 Vysoké provozní náklady.

 Potřeba dotací na provoz z rozpočtu 

města Kyjova v případě ztráty.

 Závislost realizace projektu na 

poskytnutí dotace.

Příležitosti Hrozby

 Vysoká návštěvnost Jihomoravského 

kraje.

 Možnost pronájmu vodních ploch, 

masérny, bufetu.

 Možnost pronájmu ploch pro reklamu.

 Zvyšující se zájem obyvatel o zdravý 

životní styl a relaxaci.

 Pořádání různých akcí v areálu –

mikulášské akce, valentýnské dny, 

příměstské tábory, animační 

programy.

 Spolupráce s ostatními subjekty 

cestovního ruchu – IC Kyjov, MAS 

Slovácko..

 Spolupráce s venkovním bazénem 

v areálu v provozních záležitostech, 

v pořádání akcí, slevových akcí.

 Neudělení dotace.

 Kolísavost poptávky.

 Nedostatečná propagace.

 Vysoká nezaměstnanost v celém 

regionu.

 Nízká kvalita služeb a infrastruktury 

cestovního ruchu v regionu.

 Nedostatečná návštěvnost.

 Nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků.

 Nedodržení udržitelnosti projektu.

 Nedodržení hygienických předpisů.

 Změna legislativy v oblasti 

technologických a hygienických 

norem z hlediska provozu těchto 

zařízení.
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4.8 Hodnocení efektivnosti a udržitelnosti projektu

Při hodnocení efektivnosti projektu je třeba zdůraznit, že se jedná o zařízení poskytující 

veřejně prospěšnou činnost, což znamená, že záměrem města nebude generovat zisk,

tedy investice nepředpokládá návratnost, což ale není neobvyklé při realizaci 

podobných zařízení, u kterých je za nejdůležitější přínos projektu považována 

maximalizace socioekonomických přínosů pro obyvatelstvo a region. Provoz

takovýchto zařízení, která jsou ve správě měst nebo obcí a jsou zřizována a 

provozována jako obecně prospěšná činnost, je většinou ztrátový, z tohoto důvodu je 

jejich provoz v případě potřeby z části dotován stejně jako kultura, sport nebo jiné 

veřejné služby. Proto je potřeba již v přípravné a realizační fázi projektu věnovat 

maximální pozornost přípravě stavby k vytvoření podmínek pro co nejméně nákladný 

provoz a při řízení a realizaci projektu sestavit zkušený tým pracovníků s bohatými 

praktickými zkušenostmi.

Při porovnání předpokládaných průměrných příjmů a výdajů jsem brala v úvahu 3 

varianty odhadu poptávky – optimistickou, realistickou a pesimistickou. Provozní 

výdaje byly pokryty příjmy pouze v optimistické variantě, ve zbylých variantách musí 

rozdíl doplatit město z městského rozpočtu. Případné přebytky příjmů budou použity ke 

splácení úvěru od Komerční banky. Se vzrůstající cenou energií a vody, potřebou oprav 

v budoucích letech a jiných nákladů je možné, že se provoz dostane do větší ztráty, 

nicméně pesimistická varianta není příliš pravděpodobná, i když ji samozřejmě nelze 

vyloučit. Pokud se město bude držet plánu kvalitní propagace a pořádání akcí, je možné, 

že se přiblíží i optimistické variantě. Zvolené varianty jsem vypočítala na základě 

porovnání s krytým bazénem v Hodoníně. Srovnání s hodonínským krytým bazénem 

považuji za relevantní z důvodu umístění obou zařízení v hodonínském okrese a téměř 

stejné velikosti a podobné vybavenosti zařízení. Průměrná návštěvnost zde dosahuje 55 

% využitelné kapacity zařízení. Nicméně krytý bazén v Kyjově bude nabízet oproti 

hodonínskému také tobogan v bazénu pro neplavce, vířivku a dětský koutek, výhodu 

navíc představuje neexistence srovnatelného konkurenčního zařízení, proto může být 

očekávána i vyšší využitelnost zařízení. Jako nejpravděpodobnější se ve srovnání 

s bazénem v Hodoníně jeví realistická varianta odhadované poptávky, nicméně je 

třeba počítat také s dalšími dvěma variantami kvůli kolísavosti návštěvnosti, která je 

závislá nejen na samotné nabídce (pořádání akcí), vybavenosti, ceně a cenově 
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výhodných nabídkách, ale také vnějších vlivech (zejména počasí), které nelze 

ovlivnit.

Udržitelnost projektu neboli doba, po kterou budou využívány výsledky, jichž bylo 

projektem dosaženo, musí být žadatelem garantována. Žadatel musí být schopný 

prokázat udržitelnost projektu, tedy schopnost jeho financování a provozu po dobu 5 let 

od odevzdání závěrečné zprávy realizační fáze projektu. Tato doba je na základě 

metodiky vymezena v provozní fázi projektu od listopadu 2013 do října 2018. Po tuto 

dobu budou odevzdávány roční monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti. Morální 

životnost objektu, tedy doba, po kterou bude stavba vyhovovat z hlediska provozu, 

trendů a pohodlnosti užívání, se liší od doby udržitelnosti a je udávána na 20 let

(kvalifikovaný odhad). Žadatelem o dotaci je město Kyjov, které bude bazén 

provozovat v době udržitelnosti projektu i po celou dobu provozu. Z tohoto důvodu 

v této době nenastanou problémy spojené s financováním provozu, protože město 

případné ztráty z provozu uhradí z městského rozpočtu. 

Z městského rozpočtu bude uhrazena část způsobilých výdajů, na předfinancování 

budou použity prostředky z úvěru od Komerční banky. Realizace projektu bude 

umožněna přidělením dotace, bez níž zařízení nebude postaveno, v žádném případě ne 

v letech stanovených v práci. Pokud město dotaci neobdrží, zváží ostatní možnosti 

financování nejen z evropských fondů, ale i z jiných zdrojů.

Výstavba a následný provoz zařízení přinese řadu efektů a socioekonomických 

přínosů těmto skupinám:

Obyvatelé Kyjova a spádových obcí

Tato skupina obyvatel patří mezi hlavní cílové skupiny projektu. Vybudováním zařízení 

dojde k doplnění dosud chybějící doplňkové infrastruktury cestovního ruchu a 

sportovně relaxační infrastruktury v Kyjově a okolí a ke vzniku moderního zařízení 

celoročně poskytujícího komplex kvalitních služeb a možnost aktivního trávení volného 

času. Díky tomu se zlepší vnímání města i regionu jeho vlastními obyvateli.

Město Kyjov a region Kyjovsko

Obci i regionu budou prostřednictvím realizace projektu plynout přínosy spojené se 

zvýšením návštěvnosti, zvýšením atraktivity a zlepšení image regionu, které povede 
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k růstu příjmů z cestovního ruchu a tím i lepšímu využití turistického potenciálu 

regionu.

Nezaměstnaní, živnostníci a podnikatelé

Všechny tyto skupiny budou mít z realizace projektu prospěch. Pro nezaměstnané plyne 

příležitost díky vytvoření 12 nových pracovních míst, živnostníci mohou využít 

možnosti pronájmu prostor zařízení a uplatnit se jako maséři, vedoucí kurzů plavání 

nebo cvičení ve vodě. Místní podnikatelé získají přínosy v podobě zvýšení zisku ze 

svých podnikatelských aktivit, a to díky zvýšené návštěvnosti regionu a také 

prodloužení průměrné délky pobytu turistů. Lze předpokládat, že turisté díky tomu 

utratí při návštěvě více peněz. Profitovat budou jak podnikatelé podnikající v cestovním 

ruchu, tak v ostatních odvětvích, a tím se projeví multiplikační efekt cestovního ruchu.

Stát

Také pro stát bude mít výstavba zařízení pozitivní přínos. Dojde ke zkvalitnění 

doplňkové infrastruktury, rozvoji cestovního ruchu, vytvoření nových pracovních míst, 

vytvoření nových příležitostí pro živnostníky a drobné podnikatele a tedy ke zvýšení 

daňových příjmů. Nelze také opomenout zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva 

v důsledku zdravějšího životního stylu spojeného se sportem a relaxací, a to se všemi 

pozitivními ekonomickými dopady, které tato skutečnost přináší.
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Závěr

Diplomová práce poskytuje návrh projektu financovaného ze strukturálních fondů EU. 

Cílem této práce bylo zpracovat návrh projektu pro výstavbu moderního zařízení 

s krytým bazénem, wellness centrem a doplňkovými službami v Kyjově. Hlavním 

záměrem projektu je podpora rozvoje doplňkové, sportovně-relaxační infrastruktury 

cestovního ruchu v regionu Kyjovsko, zvýšení atraktivity a občanské vybavenosti města 

a zlepšení možností celoročního aktivního trávení volného času pro obyvatele i turisty 

do regionu přijíždějící. Hlavní část práce byla rozdělena na analýzu problému a 

návrhovou část projektu, která obsahuje všechny důležité náležitosti projektové žádosti 

podle Příručky pro žadatele a příjemce.

Varianta, v které je projekt předkládán, je považována za variantu optimální z hlediska 

technického, finančního, tržního, ekonomického, environmentálního i z hlediska 

udržitelnosti. V diplomové práci je prokázáno, že ze všech těchto pohledů je projekt 

realizovatelný. Projekt je v souladu s cíli prioritní osy i se strategickými dokumenty 

města, regionu i kraje, což je jednou ze základních podmínek udělení dotace.

Protože se jedná o projekt sloužící veřejnosti a poskytující veřejně prospěšnou činnost, 

nepředpokládá se finanční návratnost projektu v provozní fázi projektu, což je poměrně 

běžné u krytých bazénů zřizovaných a provozovaných městem. Předpokládané pětileté

provozní cash flow prokázalo schopnost příjmů pokrýt provozní výdaje pouze u 

optimistické varianty odhadu poptávky, nicméně v případě, že výdaje přesáhnou

hodnotu příjmů, se město zavazuje uhradit rozdíl z prostředků městského rozpočtu. 

Udržitelnost projektu, jedna ze zásadních podmínek udělení dotace, je garantována 

městem a prostředky městského rozpočtu. Město Kyjov bude žádat o finanční podporu 

ve výši 92,5% z celkových 107 155 763 Kč způsobilých výdajů, zbytek bude uhrazen 

z městského fondu rezerv a z úvěru od Komerční banky. Úvěr bude sloužit k překlenutí 

prvních období investiční fáze projektu do doby, než město získá první splátky dotace. 

Pokud by dotace nebyla poskytnuta, projekt v takovéto variantě nebude realizován.

V analytické části byla zjišťována vhodnost realizace projektu na základě současné 

situace regionu, a to pomocí analýzy sportovní vybavenosti, infrastruktury cestovního 

ruchu a také slabých a silných stránek regionu. Protože město Kyjov je důležitým 

kulturním, správním, ekonomickým i sportovním centrem Kyjovska, byl z uvedených 
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hledisek i z hlediska budoucích přínosů posuzován celý region. Mezi jeho nejtíživější 

slabé stránky z hlediska cestovního ruchu patří vysoká nezaměstnanost, nedostatečná 

infrastruktura cestovního ruchu (zejména nedostatečné ubytovací kapacity) a nízká 

kvalita služeb cestovního ruchu. Realizace projektu pomůže tyto slabé stránky alespoň 

částečně eliminovat. 

Vhodnost projektu byla posuzována také z tržního hlediska. V celém regionu není ani 

jedno konkurenční zařízení schopné nabídnout kvalitní služby v takovém rozsahu, jaký 

bude nabízet plánované zařízení v Kyjově. Za hlavní cílové skupiny jsou považováni 

obyvatelé Kyjovska a turisté navštěvující Jihomoravský kraj. Obzvláště obyvatelé

Kyjova takovéto zařízení postrádají a marketingové výzkumy spokojenosti turistů to

potvrzují, protože sport a sportovní vyžití je po kultuře a poznání jedním z hlavních 

důvodů návštěvy regionu. Návrhová část také obsahovala marketingový mix projektu, 

jehož nejdůležitějším prvkem kromě ceny bude kvalitní propagace, bez níž nebude 

projekt schopný dosáhnout požadovaných zisků. Cílem zařízení bude zvyšovat 

návštěvnost na co nejvyšší úroveň, což předpokládá celoroční poskytování kvalitních 

služeb i odpovídající propagaci.

Ekonomické hodnocení projektu bere v úvahu mimo jiné i socioekonomické výnosy, 

které realizace přinese a které byly v tomto projektu identifikovány pro různé subjekty 

od cílových skupin projektu, přes místní podnikatele, město, region i stát. 

Multiplikační efekt cestovního ruchu se projeví u podnikatelů v cestovním ruchu, ale 

i jiných oblastech podnikání. Pro všechny tyto skupiny bude realizace projektu přínosná 

a znamená velký potenciál do budoucna.
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Příloha 1: Splátkový kalendář

Období Anuita
Čtvrtletní úrok 
(1,125% p.q.)

Úmor 
dluhu

Zůstatek 
dluhu

0 40 000 000

1 1 673 298 450 000 1 223 298 38 776 702

2 1 673 298 436 238 1 237 060 37 539 642

3 1 673 298 422 321 1 250 977 36 288 665

4 1 673 298 408 247 1 265 051 35 023 614

5 1 673 298 394 016 1 279 282 33 744 332

6 1 673 298 379 624 1 293 674 32 450 658

7 1 673 298 365 070 1 308 228 31 142 430

8 1 673 298 350 352 1 322 946 29 819 484

9 1 673 298 335 469 1 337 829 28 481 655

10 1 673 298 320 419 1 352 879 27 128 776

11 1 673 298 305 199 1 368 099 25 760 677

12 1 673 298 289 808 1 383 490 24 377 186

13 1 673 298 274 243 1 399 055 22 978 131

14 1 673 298 258 504 1 414 794 21 563 337

15 1 673 298 242 588 1 430 710 20 132 627

16 1 673 298 226 492 1 446 806 18 685 821

17 1 673 298 210 215 1 463 083 17 222 739

18 1 673 298 193 756 1 479 542 15 743 196

19 1 673 298 177 111 1 496 187 14 247 009

20 1 673 298 160 279 1 513 019 12 733 990

21 1 673 298 143 257 1 530 041 11 203 950

22 1 673 298 126 044 1 547 254 9 656 696

23 1 673 298 108 638 1 564 660 8 092 036

24 1 673 298 91 035 1 582 263 6 509 773

25 1 673 298 73 235 1 600 063 4 909 710

26 1 673 298 55 234 1 618 064 3 291 646

27 1 673 298 37 031 1 636 267 1 655 379

28 1 674 002 18 623 1 655 379 0

Celkem 46 853 048 6 853 048 40 000 000
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