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ABSTRACT 
Příprava projektu kroketového hřiště za pomoci spolufinancování ze strukturálních 

fondu Evropské unie. Analýza současné situace otevřených operačních programů 

strukturálních fondu s výběrem nejvhodnějšího operačního programu pro čerpaní 

dotace. Cílem diplomové práce jsou přípravy podkladu předkládaných dotačnímu 

orgánu se zaměřením na studii proveditelnosti a analýzy cash flow. Rozbor současné 

situace regionu, jeho demografického vývoje a hrubého domácího produktu. Rozbor 

investic do projektu a rozčlenění na etapy realizace. Analýza konkurence projektu, 

SWOT analýza, marketingový mix, rizika projektu a předpoklady udržitelnosti.  

 

Klíčová slova 

Strukturální fondy Evropské unie, projekt, kroket, Telč, Kraj Vysočina, Croquet Club 

Dynamo Telč, studie proveditelnosti, SWOT, marketingový mix 
 

 

 
ABSTRACT 
Croquet filed project preparation with financial cooperation from Europe union 

structural funds. An Analysis of the current situation on opened operation programs and 

selecting the most suitable operation program for realization. The main goal of diploma 

thesis is to prepare records, which will be submitted as background for endowment 

institution with a focus on the feasibility study and cash flow analysis. Analysis of the 

current situation in region, demographic trends and gross domestic product. Analysis of 

investment in the project and a breakdown in the implementation stage. Analysis of 

competition, SWOT analysis, marketing mix, risks on project and backgrounds for 

croquet playground sustainability. 
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1 ÚVOD 
 
Česká republika jako jeden z členů Evropské unie (od 1.5.2004) využívá pozvolna 

možnosti čerpat finančních podpor z fondů EU, kdy podstatná část finančních 

prostředků pochází ze strukturálních fondů (SF). SF patří mezi nejvýznamnější finanční 

nástroje EU vytvořené za účelem podpory ekonomiky hospodářsky slabších členských 

států a jejich regionů za účelem vyrovnání životní úrovně na úroveň běžnou v EU. 

Tématem diplomové práce je připravit projekt na spolufinancování stavby hřiště za 

pomocí SF a podpořit tak zamýšlenou výstavbu kroketového hřiště v městě Telči. 

Výstavba kroketového areálu podpoří rozvoj sportovních aktivit a využití volného času 

jak v regionu, tak v celé České republice. Vybudováním areálu získá Česká republika a 

kraj Vysočina možnost pořádat vrcholové turnaje se zahraniční účastí. Areál bude 

zpřístupněn veřejnosti a turistům, což bude přispívat k rozvoji cestovního ruchu a 

trvalému rozvoji regionu. Jako projekt jsem si zvolil kroketového hřiště, jelikož sám 

aktivně hraji kroket, prostředí Telče vnímám jako harmonické a jsem přesvědčen, že 

kroketové hřiště se do daného místa hodí a bude pozitivně ovlivňovat společenskou 

úroveň v městě Telči.  

 

 
Obr 1.1:  Logo regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a Evropské Unie 
 

 

 

 
Obr 1.2:  Logo CC dynamo Telč 
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2 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 
Telčský kroketový klub „Croquet Club Dynamo Telč“(CCDT) [11] působí na 

republikové úrovni  v rámci Asociace Česko Moravského kroketu(AČMK) [10] nemá 

dostatečné hřiště, kde by členové klubu zvyšovali své dovednosti a pořádali 

celorepublikové kroketové turnaje. V současnosti se tak musí spokojit s využíváním 

telčských a okolních fotbalových hřišť, jenž nemají potřebné kvalitativní parametry a 

zároveň na nich není dostatečný prostor a  zázemí k pořádají turnajů. Bohužel tak trpí 

možnost kvalitního trénování hráčů a jejich dovedností a zároveň pořádání turnajů na 

vyšší úrovni. Co se týče úspěšnosti v kroket, patří CCDT k republikové špičce, což 

dokazují dosažené úspěchy [11].  Výstavba kroketového areálu povede k uspokojení 

potřeb po kvalitní hrací plochu, jenž uspokojí poptávku po kvalitním telčském 

sportovišti. Svoji specifikou pěstění travní plochy neexistuje sportovní substituent, na 

kterém by kroket šel provozovat. Parky, fotbalové hřiště i golfové greeny mají vyšší 

travní porost a proto není možné těmito hřišti uspokojit potřebu kroketového hřiště. 

Cílem je v horizontu deseti let vytvořit kvalitní hráče, jenž budou moci konkurovat 

kroketové špičce a zároveň ve stejném časovém horizontu uspořádat mistrovství 

Evropy, což v součastném stavu věcí není naprosto reálné. Areál má za cíl být plně 

přístupen široké veřejnosti, což bude přispívat k rozvoji města Telče, jeho cestovního 

ruchu, udržitelnosti rozvoje celého regionu a zároveň spolufinancovat areál hřiště. 

 

Vymezení cílů projektu: 

-  postavit dvě hrací plochy, kde bude možné dohromady postavit šest 

pětiyardových kurtů 

- hrací plochy korespondující mezinárodním standardům kroketové asociace,  

účelem jsou srovnatelné možností pro nácvik hry s evropskými kluby a zároveň 

povznesení úrovně českomoravského kroketu 

- zkvalitnění hry a úrovně hráčů kroketu v CCDT, v současné době jsou hráči 

limitováni ve svém rozvoji nedostačující kvalitou hracích ploch.        

- vybudováním areálu získá klub možnost pořádat vrcholové turnaje pořádané 

v rámci Evropy a možnost tak pořádat turnaje se zahraniční účastí. 

- v horizontu deseti let uspořádat  mistrovství Evropy  
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- rozšířit členskou základnu klubu s vizí získávat další nadšené příznivce pro 

kroket v široké veřejnosti 

- areál zpřístupněn široké veřejnosti, využití cestovním ruchem 

- prostory zohlednit pro možnost pořádání společenských akci, rautu, sportovních 

utkání atd. 

- vhodné urbanistické začlenění projektu do okolí místa realizace 

- šetrnost k životnímu prostředí 

- zatraktivnění regionu 

- zřízení základny pro klub, místa pro společné schůze 

- rovné příležitosti pro všechny věkové kategorie bez rozlišení pohlaví, 

náboženství a ras 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE OPERAČNÍCH 
PROGRAMU SF 

 
Strukturální fondy jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižovat rozdíl mezi úrovněmi rozvoje 

regionů členských států EU. Snižuje se tak míra zaostávání nejvíce znevýhodněných 

regionů. Ekonomika České republiky a výše jejího hrubého domácího produktu se stále 

ještě řadí bohužel mezi chudší státy vůči průměru Evropské unie.  Díky tomu, aby 

Evropská unie působila vyrovnaným celistvým způsobem,  může v období 2007-2013 

čerpat za účelem zlepšení životní úrovně svých obyvatel z fondů EU přibližně 26,7 

miliard €, což odpovídá při přibližnému kurzu 26Kč/1€ zhruba 694,2 miliardám korun. 

Pro srovnání: výše rozpočtu České republiky pro rok 2007 činí 1 040,8 miliard Kč. 

Podpora z fondů EU, kterou může tak Česká republika v období 2007-2013 čerpat, 

odpovídá 66,7 % státního rozpočtu ČR roku 2007. Výše této sumy je nezanedbatelná a 

je nutné ji tedy co nejefektivněji a v co největším rámci využít. Rozdělení finančních 

prostředků má převážně na starosti ministerstvo pro místní rozvoj.   

 

Vzhledem ke své poloze město Telč spadá do regionálního operačního programu NUTS 

II Jihovýchod [9]. 

 

„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 včetně modernizace prostředků 

veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury, podpory 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. “ 

 

Regionální operační program NUTS II (ROP JV) obsahuje 4 prioritní osy rozdělující 

operační program na logické celky, jenž jsou nadále konkretizovány prostřednictvím 

oblastí podpory, vymezující jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní 

osy podpořeny. Těmito prioritními osami jsou: 
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Dostupnost dopravy -  vyčleněna nejvyšší částka 345,2 mil. €, to je  49,0 % ROP JV  

Sem patří zejména rekonstrukce, modernizace, souvislé opravy a výstavby silnic II. a 

III. tříd, 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 atd.  

 

Rozvoj udržitelného cestovního ruchu - vyčleněno 133,8 mil. €, to je 19,0 % ROP JV 

Do této prioritní osy patří 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 atd.  

 

Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel – vyčleněno 201,5 mil.€ to je 28,6 % 

ROP JV. Prioritní osa určená pro úpravu veřejných prostranství (náměstí, parky, dětská 

hřiště, veřejná zeleň), regenerace i revitalizace brownfields včetně výstavby a 

rekonstrukce přístupových i obslužných komunikací, parkovacích ploch a související 

technické infrastruktury, podpora realizace a dopracování regionálních inovačních 

strategií, modernizace a zkvalitňování vybavení vzdělávacích institucí, regionálních  

zdravotnických zařízení a zařízení pro sociální péči, jejich vybavení informačními 

technologiemi a ostatními potřebnými přístroji, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury, 

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 atd.  
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Technická pomoc - 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 atd. 

 

Projekt kroketového hřiště svojí charakteristikou spadá nejvíce do prioritní osy 

„Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel“. Žadateli uvedené prioritní osy mohou 

být: kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, 

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

a další.  

 

Schvalování projektu ROP JV má v kompetenci regionální pracoviště Jihlava: 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  

Odbor implementace projektů Jihlava 

Žižkova 89, 586 01 Jihlava 

 

 

Obecně - Kroky potřebné v přípravné fázi projektu [9] 

1. Formulace projektového záměru, který obsahuje odpovědi na základní otázky týkající 

se projektu - kdo, co, jak, kdy, kde a za kolik má v plánu realizovat, zda projekt 

naplňuje cíle Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod dle Provádějícího 

dokumentu. 

2. Konzultace na Úřadu Regionální rady Jihovýchod - oddělení hodnocení projektů v 

Jihlavě. Při konzultacích projektového záměru pracovníci úřadu mají za povinnost 

poskytnou veškeré informace vztahující se k projektovému cyklu.  

3. Sepsání elektronické projektové žádosti a doložení požadovaných příloh (benefit).  

4. Předání dokumentů na Úřad Regionální rady Jihovýchod v termínu specifikovaném v 

textu výzvy k podání žádostí.  



 
14

5. Začátek realizace projektu avšak realizaci projektu lze začít dříve, než-li je obdržen 

výsledek hodnocení projektu. V případě neschválení projektu, náklady na provedené 

investice je nucen nést žadatel samostatně. 

6. Oznámení o vyhodnocení projektu do oficiálně stanoveného termínu pro 

vyhodnocení žádostí. 

7.  Oslava úspěchu po schválení žádosti. 

8. Oddělení realizace projektů Úřadu Regionální rady Jihovýchod poskytne informace o 

realizační části projektového cyklu pracovníky. 

9. Předávání zpráv o průběhu realizace projektu a účetních dokladů k proplacení výdajů. 

Proplácení vašich výdajů probíhá průběžně v přibližně tří měsíčních intervalech. 

10. Řádná publicita projektu a jeho spolufinancování evropskými prostředky. Záležitosti 

k problematice je nutné zjistit od pracovníků oddělení publicity a technické pomoci 

Úřadu Regionální rady Jihovýchod či z pravidel pro publicitu. 

11. Předání závěrečné zprávy o realizaci projektu, posouzení výsledku projektu 

 

Délka přípravy projektu může být časově náročná. Pokud je u projektu vyžadováno 

územní rozhodnutí, musí v době podání projektu nabýt právní moci. Před podáním 

žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu musí být zažádáno o stavební 

povolení. K žádosti je třeba dodat také projektovou dokumentaci v takovém rozsahu, 

který je vyžadován k žádosti o stavební povolení, výkaz, výměr a položkový rozpočet. 

Položkový rozpočet má sloužit k posuzování tzv. způsobilých výdajů projektu. 

Regionální operační program je plánován na období sedmi let a výzvy k podávání 

žádostí o dotaci budou probíhat třikrát ročně, až do vyčerpání finanční alokace určené 

pro dané období. 

 

Projektový cyklus 

Projektový manažer by měl vhodně vymezit projektový cyklus [1] na osm etap: 

1. Existence problému 

2. Zajištění konsensu žadatele ohledně dotačních podmínek 

3. Vyhledání vhodného dotačního titulu a posouzení jeho přijatelnosti 

4. Zpracování projektové žádosti 

5. Předrealizační příprava 



 
15

6. Vlastní realizace 

7. Ukončení a udržení projektu 

8. Vyhledání nového problému 

Diplomová práce se svojí teoretické bázi bude věnovat projektovému cyklu do páté 

etapy, následné etapy po odsouhlasením regionálním orgánem již budou úkolem 

vedoucího projektového teamu.  
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4 REGION JIHOVÝCHOD  

4.1 Obecná charakteristika regionu a pozice v rámci ČR 
 
Region soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod svým názvem vypovídá o své poloze v rámci 

území ČR [9]. Region sousedí s regiony soudržnosti NUTS 2 Střední Morava, 

Severovýchod, Střední Čechy, Jihozápad a je tvořen dvěma územními jednotkami 

NUTS 3: krajem Vysočina a Jihomoravským krajem viz zelená barva na obrázku 4.1 

 

 
Obr 4.1: Regiony soudržnosti ČR a vymezení NUTS 2 Jihovýchod  [9] 

 
Svou rozlohou 13 991 km2 je region soudržnosti Jihovýchod druhým plošně největším a 

zároveň počtem obyvatel 1 641 125 (k 1. lednu 2006) je nejlidnatějším regionem 

soudržnosti v rámci ČR, na celkovém počtu obyvatel [7]. Co se týká pozice regionu 

Jihovýchod v ekonomice ČR, jedná se o druhý nejvýznamnější region soudržnosti se 

zhruba 14,2% podílem na tvorbě celorepublikového HDP. Zajímavým faktem vývoje 

ekonomiky je soustavný růst HDP od roku 1999. Z vývoje HDP je možné rovněž 

pozorovat postupné konvergenční tendence směrem k průměru EU. Zatímco v roce 

2000 dosahoval HDP obyvatele regionu Jihovýchod v přepočtu podle parity kupní síly 

58,1 % průměru EU (ČR 64,8 %), v roce 2006 to již bylo 65 % průměru EU 25 (ČR 

69,5 %). Vzhledem k pozitivně se vyvíjejícím ukazatelům se dá předpokládat, že r tento 

pozitivní vývojový trend bude pokračovat i v následujících letech. 
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4.2 Demografický vývoj 
 
V období let 2000–2005 se celkový počet obyvatel regionu Jihovýchod snížil zhruba o 

1%. Populační prognóza ČSÚ předpokládá v příštích letech trvalý pokles počtu 

obyvatel regionu soudržnosti Jihovýchod přirozenou měrou. Podle zpracované projekce 

by tak měl počet obyvatel regionu Jihovýchod v roce 2010 činit 1 616 213 osob a v roce 

2015 pak 1 597 660 obyvatel bez vlivu migrace [7]. 

 
Tab 4.1: Přehled počtu obyvatelstva regionu jihovýchod 
 
 2002 2005 2010 2020 2030 2040 2050 

0 až 14 let 257933 244269 215440 215440 187954 169195 160235 

15 až 64 

let 

1146945 1157110 1028027 1028027 951804 838987 709806 

65 a více 

let 

234544 238903 329608 329608 360437 399483 438305 

Celkem 1639422 1640282 1573075 1573075 1500195 1407665 1308346 

 
 
Jedná se především o důsledek celospolečenského vývoje, který v posledních 

desetiletích v ČR probíhá. Jeho hlavním charakteristickým znakem je nízká porodnost, 

jenž je důsledkem trendu rostoucí životní úrovně obyvatelstva, přestože zároveň 

dochází k neustálému prodlužování průměrné délky života obyvatel [7]. Mortalita 

přesahuje natalitu, což vede k postupnému „stárnutí“ populace se všemi ekonomickými 

a sociálními důsledky, které tento jev provázejí.  

 

4.3 Ekonomika regionu a její růstový potenciál 
 
Významnou roli v ekonomice regionu hrají malé a střední podniky, které tvoří zhruba 

71 % všech subjektů podnikajících na území regionu [7]. Jak se uvádí v podkladových 

materiálech, v obou krajích regionu Jihovýchod patří v posledních letech k odvětvím s 

nejvyšší dynamikou růstu průmyslová výroba, což má významný dopad na celou 

ekonomiku regionu. Nejvýznamnější pozici v regionu má strojírenství, zvláště energetika, 

strojní inženýrství, a elektroinženýrství. Následuje elektronický průmysl a textilní výroba, která 

je však v dlouhodobé recesi; dále důležitost má také potravinářský, chemický a farmaceutický 

průmysl, sklo, keramická vlákna a dřevozpracující průmysl. Podpora rozvoje zaostávajících 
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regionů ze SF je určena pro ty regiony, u nichž HDP na obyvatele měřené paritní kupní silou a 

vypočtený na základě údajů EU za poslední tři roky, je menší než 75% průměru EU [2].  Jak lze 

vidět v tab. 4.2 v roce 2006 bylo HDP kraje Vysočina rovno 66,8 procentu průměru EU. 

 
Tab 4.2: Přehled vývoje HDP kraje Vysočina 
  2004 2005 2006 

Hrubá přidaná hodnota (mil. Kč) 107 881 112 719 122 129 

Hrubý domácí produkt (mil. Kč) 120 038 125 677 135 618 

Podíl kraje na HDP České 
republiky v % (ČR = 100) 4,3 4,2 4,2 

Hrubý domácí produkt       

v mil. EURO 3 764 4 220 4 785 

v mil. PPS1) 7 140 7 409 8 023 

Vývoj HDP, stálé ceny, 
min. rok = 100 103,7 106,6 107,2 

Hrubý domácí produkt 
na 1 obyvatele       

v Kč 235 264 246 426 265 339 

v EURO 7 377 8 274 9 362 

v PPS1) 13 994 14 528 15 696 

Hrubý domácí produkt 
na 1 obyvatele       

průměr ČR = 100 85,3 84,4 84,3 

EU 27 = 1002)  v PPS1) 64,8 65,1 66,8 

Hrubý domácí produkt 
na 1 zaměstnance v Kč 631 101 682 172 702 602 

průměr ČR = 100 89,9 93,4 90,3 

Tvorba hrubého fixního 
kapitálu (THFK) v mil. Kč 27 353 31 288 23 909 

Podíl kraje na THFK 
(ČR = 100) 3,8 4,2 3,0 

Tvorba hrubého fixního 
kapitálu na 1 obyvatele       

v Kč 53 610 61 350 46 779 
ČR = 100 75,2 84,2 60,4 

Disponibilní důchod domácností 
v mil. Kč 65 926 67 521 73 026 

Disponibilní důchod domácností 
na 1 obyvatele       

v Kč 129 208 132 395 142 876 

ČR = 100 95,4 93,9 95,0 

Vývoz v běžných cenách (mil. Kč) 84 947 83 104 92 050 
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Obr 4.2: Srovnání odvětvové struktury zaměstnaných v kraji Vysočina a v ČR 
 

4.4 Specifika mikroregionu Telčsko  
 
Nezaměstnanost je nejvážnějším problémem, které Telčsko dlouhodobě trápí. Přestože 

se v regionu nachází řada objektů využitelných pro výrobu a i v územních plánech jsou 

zakotveny plochy pro umístění výrobních objektů, noví investoři nepřicházejí. Při řadě 

jednání s potencionálními zájemci se jako limitující jeví vzdálenost od dálnice[13], 

malá koncentrace lidí a složité majetkové vztahy k pozemkům.  Telčsko má se svými 

více než 8,5 procenty nejvyšší míru nezaměstnanosti v kraji Vysočina[12] a zároveň se 

vyznačuje jevem sezónních výkyvů vlivem turistické sezóny v letních měsících. 

Zvýšená míra nezaměstnanosti může mít negativní sociální vliv na obyvatelstvo. U 

psychicky slabších jedinců může docházet k alkoholismu, zneužívání návykových látek, 

krádežím a dalším kriminálním činnostem. Členské obce jsou: Bohuslavice, Borovná, 

Černíč, Červený Hrádek, Dolní Vilímeč, Doupě, Dyjice, Hodice, Horní Myslová, 

Hostětice, Jindřichovice, Knínice, Kostelní Myslová, Krahulčí, Krasonice, Lhotka, 

Markvartice, Mrákotín, Mysletice, Mysliboř, Nevcehle, Nová Říše, Olšany, Olší, 

Ořechov, Panenská Rozsíčka, Pavlov, Radkov, Rozseč, Růžená, Řásná, Řídelov, 

Sedlatice, Sedlejov, Stará Říše, Strachoňovice, Svojkovice, Telč, Třeštice, Urbanov, 

Vanov, Vanůvek, Vápovice, Volevčice, Vystrčenovice, Zadní Vydří, Zdeňkov, 

Zvolenovice, Žatec 
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5 PROJEKT KROKETOVÉHO HŘIŠTĚ V TELČI 
 
Žadatel/příjemce dotace:  Croquet Club Dynamo Telč o.s.,  

vznik: 01.04.2004, IČO: 26658712 

Adresa: Telč, U Štěpnického Rybníka 323 

    Zástupce sdružení Jiří Plachý 

Zpracovatel projektu:  Ing. Jan Mátl 

Architekt projektu:  Ing.arch. Tomáš Drdácký 

Cílová hodnota investice:  orientačně do 3 500 000,- Kč z toho 70% ze SF 

 

5.1 Zásady přípravy projektů 
 
Nejdůležitější zásadou je, aby projekt byl kvalitně zpracovaný, mluvíme o takzvaném 

„Koeficientu 1:10“ [1], který upozorňuje na úspěšnost předkládaných projektů 1:10. 

Projekt definujeme jako soubor aktivit potřebných k realizaci stanoveného cíle v daném 

časovém intervalu. Projekt musí být veden tak, aby byl schopen pomoci dostupných 

zdrojů vypořádal s problémy, které se během realizace objeví. Příprava projektové 

dokumentace za účelem získání finančních prostředků je proces u kterého je potřeba 

splnit kriteria dané Regionálním operačním programem. Zpracovaný kvalitní projektový 

záměr musí mít jasný cíl, vstupy a výstupy projektu tak, aby projekt byl v souladu s 

požadavky a cíly programu ROP JV, být realizovatelný, odpovídat možnostem žadatele 

a okolnímu prostředí. Musí řešit technické, finanční, personální a časové nároky 

projektu. Projekt by měl přispívat k naplnění principu rovných příležitostí a samozřejmě 

přispívat k udržitelnému rozvoji. 
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5.2 Náčrt vlastní náročnosti jednotlivých částí projektu  
 
Dle subjektivních odhadů možná časová náročnost jednotlivých elementů   
 
Tab 5.1 Časová náročnost jednotlivých elementů 

Stavební řízení 6 měsíců 

Úprava terénu – srovnání   2 měsíc 

Stavební práce klubovna 3 měsíce 

Instalace zavlažovacího zařízení 3 týdny 

Setba travní směsi   2 týdny 

Šlechtění trávníků 3 měsíce 

Instalace osvětlení 1 týden 

Instalace propagačních tabulí 1 týden 
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6 STUDIE PROVEDITELNOSTI 
 
Osnova dle [1]: 

a) Základní informace o žadateli 

b) Výchozí stav a potřebnost projektu 

c) Popis projektu a jeho klíčových aktivit 

d) Očekávané přínosy projektu 

e) Analýza trhu, konkurence a další marketingové informace 

f) Způsob administrace projektu 

g) Popis technické a technologické realizace projektu 

h) Podrobný finanční plán projektu 

i) Popis partnerů a spolupracujících subjektů 

j) Udržitelnost cílů projektu po skončení podpory 

k) Analýza rizik a navržení způsobů prevence  a řešení rizik 

l) Závěrečné shrnutí projektu 

 

6.1 Základní informace o žadateli 
 
Croquetový Club Dynamo Telč (CCDT) je neziskové občanské sdružení založené v 

roce 2004 za účelem seskupení hráčů kroketu v Telči a jejich sympatizátorů . CCDT má 

nyní 15 aktivně hrajících členů. CCDT je členem Asociace Českomoravského 

kroketu(AČMK), která zajišťuje na národní úrovni oficiální dění na kroketové scéně 

v rámci ČR. Nadnárodně je AČMK členem světové World Croquet Federation(WCF) a 

zároveň paralelně evropské Fédération Européenne de Croquet (FEC). CCDT svým 

napojením skrz AČMK na mezinárodní úroveň dokazuje slibnou budoucnost v rámci 

reprezentace. AČMK v roce 2008 sdružuje 6 republikových kroketových klubů a v 

nejbližší době má přibýt další. CCDT dosahuje zatím v rámci AČMK dlouhodobě 

nejlepších výsledku, což bylo v roce 2006 potvrzeno výhrou člena CCDT Davida Hajna  

na prvním oficiálním mistrovství české republiky v Černiči pořádaného AČMK. 

Mistrovství bylo zaznamenáno kamerami České televize a následně vysíláno na kanálu 

ČT4 Sport. Mistrovství republiky je pořádáno každé dva roky, takže další připadá na 

nynější rok 2008. 
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Obr 6.1:CCDT a vertikální členění nadřazených organizací 

 

Z dalších turnajů, jehož se účastnili členové CCDT lze jmenovat start na mistrovství 

Evropy  v Anglickém Cheltenhamu v roce 2007 a konečně start na mistrovství světa 

konaného na Novém Zélandu ve městě Christchurch, kde si D. Hajn dokonce zahrál ve 

skupině s úřadujícím mistrem světa a po očekávaném vypadnutí z hlavní soutěže získal 

překvapivě  ve vedlejší soutěži „Plate for developing nations“ plaketu pro země, kde se 

croquet teprve rozvíjí a nejsou začleněny plně do WCF.  

 

6.1.1 Personální obsazení projektu 
 

 
Obr  6.2 Horizontální a vertikální členění projektového teamu 
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Vedoucí projektového týmu - Jiří Plachý 

Činnost při příprava projektu 

Pan Plachý je hlavní iniciátor celého projektu. Bude dohlížet na doložení potřebných 

příloh, zjištění současného stavu, zajištění souhlasu zastupitelstva s plánovanou akcí. 

Jeho zodpovědnost bude z hlediska projektu v přípravném procesu nejvyšší a zároveň je 

hlavní kontaktní osobou. 

Činnost při realizaci projektu 

Pan Plachý bude zastávat hlavně koordinační, kontrolní a reprezentační funkci při 

realizaci projektu.  

Činnost pro udržitelnost projektu 

Následná kontrola správného chodu areálu dle vymezených cílů projektu, dohled na 

kladné cash flow, hledaní dalších možných využití areálu pro rozvoj města a jeho 

regionu. 

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami 

Pan Plachý je hlavní osobou neziskové organizace CCDT, jenž pravidelně pořádá 

kroketové turnaje i se zahraniční účastí a působí v organizaci jako president.  

 

Asistentka vedoucího projektového týmu, administrace projektu– Hana Plachá 

Činnost při příprava projektu 

Paní Plachá se podílí na přípravě projektu spolu s panem Plachým, tudíž bude taktéž 

zapojená na doložení o doložení potřebných příloh, zjištění současného stavu, zajištění 

souhlasu zastupitelstva s plánovanou akcí. Dále bude věnovat pozornost přípravě 

rozpočtu celé akce, účetnictví  a dohledu na nezbytné formality dokumentů. Provádění 

zápisů ze schůzek. 

Činnost při realizaci projektu 

Řízení finančních toků v průběhu realizace, dohled na včasné platby, plnění 

harmonogramu, dodržování termínů. Paní Plachá bude napomáhat panu Plachému při 

koordinační, kontrolní a reprezentační funkci během realizace projektu. Dále bude 

dohlížet na plnění rozpočtu akce. Provádění zápisů ze schůzek. 

Činnost pro udržitelnost projektu 

Vedení účetnictví, dohled na včasné platby  a splátky. Operativní řešení provozu 

kroketového hřiště. Provádění zápisů ze schůzek. 



 
25

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami 

Paní Plachá pracuje na radnici v informačním centru, má zkušenosti s pořádáním 

kulturních akcí, informačními kampaněmi s koordinací informačního centra z hlediska 

jeho každodenního fungování. Poskytuje turistům rady a plní jejich požadavky při 

zajišťování ubytování a organizuje pro ně vzdělávací programy. V současnosti má na 

starosti účetnictví CCDT a působí v organizaci jako kancléřka. 

 

Odborný poradce – David Hajn 

Činnost při příprava projektu 

Spoluúčast při návrhu herních parametrů hřiště, pomoc při shánění  sponzorských daru. 

Činnost při realizaci projektu 

Dohled na správnost srovnání terénu a založení trávníku pro splnění nezbytných 

parametru pro kvalitní herní plochu.  

Činnost pro udržitelnost projektu 

Zajišťuje provoz, konání výuky, školení pravidel a technik hry kroketu zájemcům.  

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami 

Nyní působí v CCDT jako handicaper, pomáhal při realizaci turnajů, dohled na přípravu 

turnajů. Působí jako učitel na ZŠ Hradecká, kde vyučuje zeměpis a tělocvik. Má 

zkušenosti s pořádáním aktivit pro žáky školy, sportovní zájezdy, pořádání výletů 

s kompletním zajištěním.  

 

Odborný poradce – Štěpán Hazdra 

Činnost při příprava projektu 

Komunikace s WCF, FCE, AČMK, komunikace s ČVUT a MU. Shánění sponzorů 

projektu, zadáním zpracování rozpočtu stavebním firmám. 

Činnost při realizaci projektu 

Dohled na splnění podmínek a doporučení WCF, FCE, AČMK při výstavbě 

kroketového hřiště. Bude mít taktéž na starosti dohled nad realizací zavlažovacího 

zařízení a výběru nákupu kvalitního sportovního vybavení. 

Činnost pro udržitelnost projektu 

Hlavní realizátor turnajů, přípravné fáze stejně tak průběh turnajů a jejich vyhodnocení. 

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami 
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Koordinace činnosti AČMK, kde působí na pozici vrcholového organu. V současnosti 

působí jako vicepresident CCDT a zároveň je ve vrcholném orgánu AČMK, má 

zkušenosti s během AČMK, pořádáním turnajů, organizováním cest hráčům na turnaje 

v zahraničí. 

 

Odborný poradce – Jiří Pantoflíček 

Činnost při příprava projektu 

Marketingová činnost, hlavní designér přípravy grafického manuálu, návrh pamětní 

desky. 

Činnost při realizaci projektu 

Výroba webové prezentace, návrh reklamních letáků, bannerů, billboardů, mediální 

kampaň. Dohled nad korektní výrobou propagačních materiálů.  

Činnost pro udržitelnost projektu 

Mediální kampaně, příprava prezentací kroketového hřiště. Zajištění provozu webových 

stránek a propagace kroketového hřiště, plnění marketingových strategií. 

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami 

Výroba a návrh designu mnoho webových stránek, marketingové kampaně např. Delta 

pekárny a.s., dovozce automobilu Volvo, v současnosti Synottip. Návrh plakátů a lístků 

na společenské akce. 

 

Technický dozor - Jan Mátl 

Činnost při příprava projektu 

Pomoc při zpracovaní projektové dokumentace, dohled nad dodržením technických 

norem a obsahem pomoc při plnění požadavků dotačních orgánu, zpracovaní studie 

proveditelnosti. Zadá zpracovaní EIA.   

Činnost při realizaci projektu 

Dohled nad plněním stavební dokumentace a technických parametrů při výstavbě. 

Dohled na nezávadnosti vůči životnímu prostředí, splnění požadavku vypracovaného 

EIA.  

Činnost pro udržitelnost projektu 

Žádná 

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami 
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Realizace výstavby  a spuštění mobilní telefonní ústředny do provozu v Düsseldorfu. 

Účast na modernizaci čtyř tranzitních ústředen na Ukrajině-Kijev, Dněpropetrovsk,   

Oděssa, Lvov. Uvedení do provozu domácího registru(HLR) pro pět miliónů účastníků 

v Moskvě. 

 

6.2 Croquet 
 
Slovo kroket reprezentuje tři naprosto rozdílné hry[10]. První z nich, jednoznačně 

nejrozšířenější, je 9-wicket čili zahradní kroket. Je typický dvěma kolíky, velmi 

širokými drátěnými brankami v obvyklém počtu devíti či desíti, lehkými dřevěnými 

koulemi o menším průměru a relativně velmi krátkými holemi s miniaturními kladivy. 

Bývá hráván na téměř jakémkoli terénu, při krokovacím úderu je dovoleno šlápnout na 

kouli a obecně trp značným množstvím lokálních odchylek od pravidel. Coby 

společenská zábava je poměrně populární, nikoli však na půdě tradičních velmocí - v 

Anglii, Austrálii a na Novém Zélandu. 

Druhou hrou je asociační kroket, někdy nazývaný mezinárodním kroketem, 

provozovaný na pečlivě udržovaných travnatých kurtech, jež svou rovností v nejlepších 

klubech (Hurlingham, Cheltenham, Roehampton...) předčí golfový putting green. Kurt 

obsahuje 6 poměrně úzkých branek, jeden (středový) kolík, a ke hře se využívají zhruba 

půlkilogramové plastové koule a cca. dvoukilové hole. Striktní pravidla (přesně 

definující mj. rozestavění kurtu) umožňují jeho vysoce soutěžní charakter a jen 

málokterý z hráčů kroketu, který jej vyzkoušel je ochoten se vrátit k zahradní variantě 

hry. V některých částech světa jsou pravidla v určitých bodech modifikována, ve 

Spojených státech způsobem, který hru podstatným způsobem mění. 

Poslední variantou je golf kroket, hraný zejména v Egyptě. Hraje se s obdobným 

vybavením jako asociační kroket, avšak ve hře se nepoužívají žádné druhy krokovacího 

úderu, ergo principem hry je pouze projíždění brankami. 

 

6.2.1 Podstata hry asociačního croquetu  
 
Hru proti sobě hrají dvě strany (dva hráči, nebo dvě dvojice hráčů). Vyhraje ta strana, 

která oběma svými koulemi projede všech 6 branek v patřičném pořadí a dotkne se jimi 
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středového kolíku (mimo kontinentální Evropu je obvyklá takzvaná plná hra, kdy se 

každá branka projíždí dvakrát; tato varianta není z časových důvodů v ČR, Německu či 

Francii příliš rozšířená). Hráč, který projede koulí brankou má právo na úder navíc, 

pokud svou koulí zasáhne jinou kouli, zvedá ji, přikládá ke kouli zasažené, krokuje ji 

(provádí úder tak, aby se i jeho i zasažená koule pohnuly) a má právo na další úder 

navíc. To jsou v kostce ta nejzákladnější pravidla. Množství potenciálních postavení 

koulí na kurtu, široká škála různých typů úderů a mnoho výjimek v pravidlech činí ze 

hry vysoce taktický souboj, zcela v intencích starého příměru označujícího kroket za 

kulečník pod širým nebem se šachovými pravidly. Na vrcholné úrovni je alespoň 

základní znalost kroketové taktiky zcela nezbytnou podmínkou pro pochopení toho, co 

se na kurtu odehrává. Bez ní bývají laici poněkud překvapeni tím co vidí (na 

standardním kurtu není kupříkladu příliš obvyklé, aby se hráč pokoušel na začátku 

ihned projet branku). 

 

6.2.2 Historie croquetu 
 
Navzdory mnoha rozsáhlým traktátům na téma původu hry není jasné jak a kdy přesně 

kroket vznikl. Drtivá většina kronikářů a historiků se nicméně shoduje[10], že zemí kde 

vše začalo byla Francie. Podle jedné z oblíbených teorií se kroket na přelomu 18. a 19. 

století vyvinul z původní francouzské paille maille (lingvistickou zajímavostí je, že 

komplikovanost pravidel této hry byla delší dobu pro drtivou většinu osob daleko za 

hranicí srozumitelnosti a její název se coby pel-mel stal postupně synonymem chaosu). 

Podle jiného názoru byl croquet tradiční zábavou bretaňských venkovanů a irskými 

turisty byl následně přenesen na britské ostrovy. Faktem je, že spolehlivě doložitelná 

historie kroketu začíná v polovině devatenáctého století v Anglii. Pro svou relativní 

nenáročnost hra během necelých deseti let dosáhla značné popularity a v průběhu 60. a 

70. let dokonce patřilo v lepší společnosti k dobrému tónu se ji alespoň částečně 

věnovat. V roce 1867 se poprvé konalo British Open, byla kodifikována pravidla a 

zdálo se, že kroket čeká zářná budoucnost. Na scéně se však objevil takzvaný tenis. 

Jako mor začal pronikat do kroketových klubů a mnohde se opakovala zkušenost z 

Wimbledonu: blahosklonně vyčleněné jedno hřiště, pak změna názvu na All England 

Croquet and Lawn Tennis Club a nakonec přebudování původních kurtů na změť čar 

podél kterých běhají uřícení sportovci nezřízeně se oddávající módním výstřelkům a 
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korunující svoji nesnášenlivost degradací původního předmětu aktivit na trpěný 

přívěšek klubu údajně tenisového. První renesancí se v 90. letech stalo spojené úsilí 

několika nadšenců stojících v čele přeživších klubů a snažících se pozvednout kroket z 

téměř čistě společenské zábavy na kompetitivnější úroveň. Desítky nově zakládaných 

malých klubů rychle ukázaly, že se jednalo o správnou cestu. V roce 1900 se dokonce 

kroket objevil na olympiádě v Paříži a tím pádem kroket získal čestný přídomek 

olympijské hry[11]. Zajímavostí je, že novodobé olympiády se poprvé zúčastnilo 19 

žen, které soupeřili v kroketu, golfu a tenisu. Následně se kroket objevil v roce 1904 na 

olympiádě v St.Luis. Za zlatý věk kroketu se obecně považuje meziválečné období, kdy 

se v pravidlech definitivně prosadily poslední z těch zásad, které hru zformovaly tak, 

jak ji chápeme dnes (Willisovo rozestavění kurtu s jediným kolíkem, úzké branky). V 

jeho průběhu kroketovému světu dominovala skupina vynikajících irských hráčů a bylo 

pozoruhodné mimo jiné i tím, že vyprodukovalo několik špičkových hráček, v osobě 

Dorothy Steelové schopných dokonce pravidelně porážet nejlepší z mužů. V roce 1925 

se poprvé konal MacRobertsonův štít, mezinárodní soutěž družstev konaná co tři až 

čtyři roky; samotná účast v ní je dodnes pro naprosto všechny kroketové hráče nesmírně 

prestižní záležitostí nesoucí s sebou titul Test Player (tradičně se jí účastní Velká 

Británie, Austrálie a Nový Zéland, od roku 1993 i Spojené Státy). Po druhé světové 

válce nastalo velké rozšíření kroketu mezi méně majetné vrstvy (především jeho 

společenská varianta), patronace nad britskou asociací se chopila osobně královna 

Alžběta II. a objevila se celá plejáda excelentních kroketistů. Do konce 60. let jim 

vévodil anglický triumvirát H. Hicks, P. Cotter a J. Solomon, z nichž posledně 

jmenovaný, John Solomon, se stal pro kroket stejným pojmem jako Pelé pro fotbal. 70. 

a 80. léta přinesla masivní rozmach hry ve Spojených státech a s tím spojenou pro 

někoho žádoucí a pro některé nenáviděnou částečnou komercionalizaci. Kroketové 

turnaje vyhrávala další legenda, Nigel Aspinall. Od devadesátých let lze vidět 

postupnou proliferaci hry prakticky po celé Evropě a to včetně České republiky, i když 

dlužno konstatovat, že herní výsledky hráčů z neanglicky mluvících zemí prozatím 

nedosahují světové úrovně. 
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6.3 Výchozí stav a potřebnost projektu 
 
V současnosti neexistuje v Telči a okolí hřiště, které by dosahovalo parametrů 

potřebných pro kvalitní přípravu členů klubu do republikových a především 

mezinárodních soutěží. Na území České republiky již existuje nespočet golfových hřišť, 

naopak kroket je kvalitativně a hlavně kvantitativně na tom o poznání hůře. V ČR 

existuje v podstatě jen jedno hřiště s dvěmi greeny určené výlučně a jen pro koket. 

Hřiště se nachází v prostoru hotelu Starý mlýn v obci Březová u Karlových Varů. Jinak 

se český kroket musí v současnosti vystačit s fotbalovými hřišti a travnatými parky, kde 

ovšem kvalita trávního porostu bývá naprosto nedostačující.  

Vzhledem k rostoucí popularitě kroketu, množství aktivně hrajících sportovců a celkově 

vzestupné tendenci kroketu v ČR přichází období zkvalitňování hráčských technik i 

taktik, pro které je nutné zajistit odpovídající herní podmínky. V Ideálním případě by 

v budoucnu každý klub měl mít své hřiště o takové kapacitě, aby byli jednotlivé kluby 

schopni pořádat republikové turnaje odpovídajícím mezinárodním parametrům.   

Kroketové hřiště v Telči bude zároveň zpřístupněno všeobecné veřejnosti a taktéž 

turistům navštěvující město. V Telči je málo možností,  jak trávit aktivně čas což může 

vézt k negativním aspektům pro místní občany. Při vzniku kroketového hřiště vznikne 

nová možnost seberealizace pro občany města a to pro všechny věkové kategorie bez 

výjimky. Samozřejmě bude žádoucí zapojit do dění mladší věkové kategorie 

s perspektivou budoucích úspěchu na poli turnajovém.  Jak již bylo zmíněno, kroket má 

nesporně velkou výhodu oproti drtivé většiny sportů, že vzhledem k menší fyzické 

náročnosti ho lze provozovat v jakémkoliv věku bez rozdílů pohlaví, náboženství či ras. 

Zároveň se jedná o sport provozovaný outdoorově, čímž působí blahodárně na dýchací 

ustrojí a kardiovaskulární systém. Svojí taktickou stránkou hry podporuje i mozkovou 

činnost, takže podporuje představivost obdobně jak u šachové hry při rozvaze 

následujících .tahů. Telč je zapsána na seznamu kulturního dědictví UNESCO a její 

krasy spolu s okolím představují lákavou nabídku pro odpočinek. Kroketové hřiště bude 

důstojným sportovním vyžití a vzhledem k své dlouhé historii se do historického rázu 

města Telče přímo hodí. Návštěvníci města Telče nyní nemají kromě náměstí velké 

množství vyžití natož sportovního, zbývá jim jen turistika po okolí, přírodní rybníky a  

historické památky v okolí. Pro Telč tento aspekt  není pozitivní, protože Telč by se 

měla snažit návštěvníky co nejdéle udržet.  
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6.4 Popis projektu kroketového hřiště a jeho klíčových aktivit 
 
Projektem kroketového hříště je postavit dvě hrací plochy a v areálu nadále postavit 

klubovnu jednoduché konstrukce, která bude poskytovat zázemí členům klubu a 

návštěvníkům areálu. Pro snadnou dostupnost do areálu bude nutné vytvořit vjezd a 

parkovací místa.  

 

 
Obr 6.3: Dispoziční rozmístění areálu(žlutá), hrací plocha(zelená), yard(oranžová), pergola(modra),  

klubovna(fialová) 

 

6.4.1 Přehled požadovaných parametrů 
Parkovací plocha - cca pro 5 aut, dostupný přes vjezd do areálu 
 

Hrací plochy - 2x rozměr 41,5x41,5 metrů umožňující umístnit 6 pětiyardových kurtů 

(18m x 22,5m). K vyrovnání terénu použit gabionové konstrukce na horní straně 

opatřené dřevěnou odjímatelnou deskou sloužící jako lavičky pro diváky.  Hrací plochy 

musí být automatizovaně zavlažovýny, bude nutné zřídit zavlažovací systém. 

 

Pergoly - přístřešek mezi hracími plochami lehké konstrukce. Účel je poskytnout 

ochranu hráčům před sluncem a nepříznivými povětrnostními vlivy, výhodou by bylo 

možné částečné uzavření. Velikost by měla umožnit pohodlné ukrytí 12 hráčů  v 
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případě plného obsazení hracích ploch.V přístřešku či v pergolách bude zaveden el. 

proud. 

 

Osvětlení přístupových a spojovacích cest, obvod klubovny a jedno hřiště pro případ 

pořádání exhibičních klání v noci 

 

Stožáry pro vlajky - jejich použití v případě pořádání turnajů jak národních, tak se 

zahraniční účastí, taktéž při významných událostech ČR a EU. 
 

Klubovna - společenská místnost s vybavením. Kapacita přibližně pro 30 osob. Úroveň 

podlahy těsně nad terénem pro bezbariérový přístup. Kuchyňka s barem a krbem. Stěna 

společenské místnosti sousedící s terasou pokud možno prosklená s možnosti otevřením 

a umožňující tak vizuální i fyzický kontakt s areálem. V těsném sousedství společenské 

místnosti dlážděná terasa ve stejné úrovni s terénem. Zastřešení terasy buď trvalé, lépe 

však textilní na principu pergoly umožňující částečné nebo úplné stažení v případě 

potřeby, nutná demontáž v zimních měsících. Dále dvě šatny, kdy každá bude mít 

sprchový kout, přístupné z prostoru klubovny. Toalety přístupné zvenčí klubovny 

nezávisle na společenské místnosti. Společná umývárna pro obě toalety, pro muže dva 

pisoáry a jedna mísa, pro ženy dvě mísy.  Využití klubovny bude jako zázemí pro členy 

klubu a hráče účastnících se turnajů, sněmy klubu, propagace kroketu, jiné kulturní a 

společenské akce. Zároveň v budově klubovny přítomnost hospodářské místnosti zvenčí 

přístupné zhruba o velikosti  3 x 5 m na uskladnění techniky pro údržbu areálu jako 

např. lopaty, hrabě, čerpadlo pro zavlažování, ruční sekačky, sekací traktůrek na hrací 

plochu, hnojiva atd. 

 

6.5 Očekávané přínosy projektu 
 
Od projektu čerpajícího na realizaci část peněz z evropských fondu se očekává příznivé  

působení na růst kvalitativní životní úrovně obyvatelstva v místě realizace..  

Pozitiva realizace kroketového hřiště: 

- zlepšení možnosti využití volného času pro dospělé a mládež  

- rovné podmínky pro ženy i muže   
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- rekultivace zanedbaného pozemku 

- podpora cestovního ruchu 

- vznik 1 pracovního místa 

- využití sekačky travního porostu pro úpravy zeleně města a k pronájmu 

třetím subjektům 

- rozvoj kroketu 

- rozvoj města Telče a regionu 

- sportovní klání se zahraničními hráči  

- pořádání vrcholových kroketových turnajů 

 

6.6 Analýza trhu, konkurence a další marketingové informace 

V Telči a okolí se nachází následující sportoviště. Fotbalové hřiště - velmi vytížené, 

není konkurencí; zimní nekrytý stadion – provoz jen v zimě, žádná konkurence; 

volejbalové hřiště – pro potřeby základní školy, není konkurencí; basketbalové hřiště – 

pro potřeby základní školy, není konkurencí; golfové hřiště ve Vanově, uzavřená 

společnost s vysokými náklady pro návštěvníky, navíc hůře dostupné 5km od Telče  

malá konkurence. 

 
 
6.6.1 SWOT analýza 
SWOT analýzou [4] je možno identifikovat silné(Strengths) a slabé(Weaknesses) 

stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s projektem, 

podnikáním, opatřením, politikou apod. Metoda SWOT analýzy se používá především 

v marketingu. S její pomocí se komplexně vyhodnocuje fungovaní firem a stanovených 

cílů(projektů) s hledáním problémů, možnostech růstu a slabých stránek Technika 

umožňuje přehledně kvalitativně charakterizovat klíčové faktory projektu.  

Pro SWOT analýzu jsou vybrány aspekty, které se dotýkají kroketu, a odpovídají 

současné situaci v Telči a okolí. S vědomím SWOT analýzy lze odůvodnit budoucí 

rozhodnutí a umožňovat tak formulaci strategických vizí: rozvojem silných stránek, 

odstraněním slabých stránek, využitím budoucích příležitostí, vyhnutím se rizikům. 

S ohledem Tab 6.1 lze s určitostí projekt kroketového hřiště doporučit, poněvadž bude 

přínosem pro město, okolí a  lze ho zařadit mezi potřebné. 
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Tab 6.1: SWOT analýza, situace Telče z pohledu aspektů týkajících se kroketu 

Silné stránky Slabé stránky 

Kvalitní přírodní okolí Telče 

Telč je v UNESCO 

Existence kroketového klubu 

V letě konaní Prázdnin v Telči 

Přítomnost vysokoškolských institucí 

Špatná dostupnost 

Nedostatečné spektrum sportovišť 

Chladnější počasí v regionu 

Omezenost rozpočtu města 

Krátký pobyt turistů 

Krátká turistická sezóna 

Příležitosti Hrozby 

Vybudování nových sportovišť 

Podpora ubytování 

Využití nevyužitého sadu 

Zvyšování životní úrovně obyvatelstva 

Poptávka po neznámých sportech 

Vysoká nezaměstnanost 

Nestálé počasí 

Pokles obyvatelstva Telče 

Růst alkoholismu a spotř.návykových látek

 

6.6.2 Marketingový mix 
Pro marketingový mix budeme vycházet z klasického schématu „4P“ [5], který značí 

produkt, místo, cenu a propagaci. Marketingový mix je soubor taktických 

marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které 

umožňuje životaschopnost projektu. Jejich správné namíchání pak má kladný efekt. 

 
Tab. 6.2: Tabulka marketingového mixu pro kroketové hřiště 

4P 4C Kroketové hřiště 

Produkt (Produkt) Potřeby zákazníka(Costumer) Společensko sportovní vyžití  

Místo (Place) Dostupnost řešení(Convenience) Telč 

Cena (Price) Náklady zákazníka (Costs) 100 Kč / h 

Propagace (Promation) Komunikace(Communication) Letáky, tiskoviny, bannery, billboardy,  

  

Společensko sportovní vyžití – občan, turista by rád provozoval nenáročný sport u 

kterého se může společensky setkávat s přáteli, zároveň chce trávit čas v přírodě na 

čerstvém vzduchu a chce využit nabídky kompletních komfortních služeb 
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Telč – občan, návštěvník města bude mít kroketové hřiště v dosahu 10 minut pěší chůze 

z centra města, nemusí zdolávat žádné překážky, navíc v atraktivní lokalitě na konci 

města 

 

100 Kč / h – svojí cenovou hladinou je hřiště dostupné jak návštěvníkům města, tak je 

dostupné i místním občanům. Hru hrají zpravidla dva(50 Kč osoba na hodinu), ale 

většinou čtyři hráči (25Kč osoba na hodinu) 

 

Letáky, tiskoviny, bannery, billboardy – propagaci, či komunikaci se zákazníky bude 

nejlepší provádět pomocí klasických reklamních metod s důrazem na vysokou kvalitu 

grafického zpracování, forma nesmí být nákladná, ale zároveň musí být efektivní  

 
 
6.6.3 Způsoby propagace projektu 
Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska) - Pamětní deska bude z leštěného kamene, 

informace o spoluúčasti financování z ROP Jihovýchod zbudou zabírat 30% celkové 

plochy pamětní desky, kde bude uvedena i výše přispěné částky. Pamětní deska bude 

mít rozměry 0,8x 0,5m, bude obsahovat název a druh projektu spolufinancovaného z 

ROP Jihovýchod, logotyp ROP Jihovýchod v souladu s grafickým manuálem, logo 

kraje Vysočina a logo města Telče. Vše bude provedeno v čitelné a viditelné formě tak, 

aby nebyl narušen charakter stavby a projev celkového provedení projektu.  Deska bude 

instalována na viditelném místě areálu, nejlépe v místě vstupu. 

Informační materiály (plakáty, brožury, oznámení, aj.) - Letáky a plakáty 

informující o realizovaném projektu z prostředků EU budou obsahovat symbol EU, tři 

věty o cílech operačního programu, logotyp ROP Jihovýchod a logotyp kraje Vysočina. 

Informace o spolufinancování EU budou umístěny viditelně na titulní straně letáku. 

Zároveň budou sloužit jako pozvánka na kroketové hřiště a sledování pořádaných 

turnajů. 

Internetové stránky - Na internetových stránkách http://ccdt.kroket.org/index.htm 

bude v zápatí stránky viditelně uvedena informace o spolufinancování projektu 

Evropskou unií. Bude zde uveden standardní text a symbol EU, logo ROP Jihovýchod. 

Vše bude viditelné, text čitelný se zachováním důstojnosti.  
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Tisk – kontaktování tiskových periodik, článek s krátkým popisem kroketového hřiště a 

informací o poskytnuté dotaci. Vydání v Telčských listech, v Jihlavských listech a 

v regionální části celostátních denníků.  

Velkoplošný reklamní panel (billboard) - Velkoplošný reklamní panel bude 

obsahovat plochu vyhrazenou informaci o finanční spoluúčasti EU. Tato část bude 

zabírat 30% celkové plochy panelu a bude zobrazovat symbol EU, logo ROP 

Jihovýchod a standardní text, přičemž symbol bude viditelný a text čitelný. Symbol EU 

budou odpovídat platným specifikacím. Písmena použitá pro uvedení spoluúčasti EU 

budou stejně velká jako písmena pro národní údaje, budou se však lišit typem písma. 

Billboard za účelem publicity bude umístěn v místě realizace bezprostředně po podpisu 

Smlouvy o poskytnutí dotace a po dokončení bude upozorňovat na existenci 

kroketového hřiště a bude zvát zájemce o sportovní vyžití. 

Zahájení provozu kroketového hřiště – k otevření hřiště pozvánka k účasti hejtmana 

kraje Vysočina, starostu a představitele města Telče, představitelů dotačních orgánů 

z Jihlavy, veřejnost. Úkolem slavnostního dne bude poděkování všem stranám za 

proběhlou spoluprací a pomoc pro zdárnou realizaci projektu. Součástí otevření 

kroketového hřiště bude raut s občerstvením, exhibiční utkání s možností vyzkoušení si 

hry kroketu, zájemcům bude poskytnut výklad technik a taktik hry kroketu.  

6.7 Způsob administrace projektu 

Porady  

V přípravné fázi  konání porady každé pondělí jednou za 14 dní. Délka trvání porady 

přibližně 60 minut, ale délka odvislá dle množství probíraných témat. Na začátku každé 

porady jednotlivci seznámí ostatní členy teamu s vývojem kolem projektu. Určí se 

úkoly nutné vyřešit a určí se zodpovědnosti jejich řešitelů. Pro všechny probírané body 

se provede zápis.  V průběhu realizace větší intenzita porad, minimálně jednou týdně, 

nutný pravidelný dohled všech účastníku projektu, diskuse nad správnosti probíhaných 

kroků. Po spuštění provozu zhodnocení dosažených výsledků, v případě potřeby 

občasné konání porad s menší intenzitou. 

Fotodokumentace 

Provádění kompletní fotodokumentace výstavby. 
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Archivace 

Všechny dokumenty spojené s projektem musí být archivovány minimálně po dobu 

deseti let od vydání. Archiv mimo areál kroketového hřiště, současně s digitální 

archivace. Vedení přehledný seznam všech záznamů v transparentním duchu. 

Aktualizace kontaktní seznamů všech zúčastněných stran v rámci kroketového hřiště. 

 

6.8 Popis technické a technologické realizace projektu 

Pozemek 

Lokalita pozemku se nachází v severozápadní části města, kdy za pozemkem už 

pokračuje pole. V současnosti je pozemek zarostlý a nachází na něm neudržovaný 

jabloňový sad. Pozemky jsou ve vlastnictví města Telče, které je ve většině poskytne na 

výstavbu studentských kolejí. Mělo by se jednat o čtyři budovy, tři by měly sloužit 

k ubytovaní, z toho jedna budova pro potřeby Českého vysokého učení technického, 

dvě pro potřeby Masarykovy univerzity a čtvrtá jako laboratoř pro Akademii věd se 

zaměřením na památkovou péči a památkovou ochranu. Pozemek potřebný pro stavbu 

budov bude převedený na ČVUT, zbytek pozemku bude poskytnut v rámci 

dlouhodobého pronájmu za symbolickou cenu k realizaci kroketového hřiště. ČVUT 

souhlasí s umístěním kroketového hřiště v blízkosti kolejí a dle proběhnuté komunikace 

se zapojí do dění okolo kroketového hřiště, s vidinou dobré příležitosti pro aktivitu 

studentů a vyučujících ve volném čase, dále je možná ze strany ČVUT,MU  možnost 

budoucí spolupráce na participaci provozu kroketového hřiště. 

Vlastní část pozemku bude dlouhodobě pronajata za symbolickou částku jedné koruny 

za rok a to minimálně na deset let s automatickém prodloužením nájemní smlouvy. 

Radnice s projektem předběžně souhlasí, bude nutné aby zastupitelstvo dlouhodobý 

pronájem odhlasovalo s přesnou specifikací záměru.  
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Obr. 6.4: Místo realizace kroketového hřiště. Zdroj.: www.mapy.cz 
 

6.8.1 Úprava terénu 
Kroketové hřiště vyžaduje dokonale rovný terén, který musí mít dobré odvodňovací 

vlastnosti. Z tohoto důvodu bude nutné provézt sondáž podlaží a zanalyzovat podloží, 

půda musí dobře propouštět srážky, voda musí bez problému protékat. Důvodem je 

velmi citlivý travní „golfový“ porost, jenž svojí neróbusní konzistencí(každé stéblo 

trávy má jen jeden kořínek) nesmí být vystaven dlouho přímému působení vody, 

poněvadž následně dochází k nebezpečí odehnívání kořínků, vzniků plísní a dalším 

nepříznivým vlivům. Při variantě nedostatečného odvodnění bude nutné pod povrchem 

hřiště provézt drenáž. Při nedostatečném odvodnění zvolíme postup drenáže používaný 

u golfových hřišť, jelikož kroketové hřiště má téměř identické vlastnosti jak golfová 
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hřiště okolo jamkoviště s rozdílem  Vzhledem k intenzitě zátěže a nízkému sekání je 

kroketové hřiště náročné na ošetřování. Zajištěna by měla být dostatečná výživa, 

pravidelné kosení a závlaha. Travní druhy používané na greenech mají sklon k 

plstnatění. Plsť je třeba odstraňovat pravidelnou vertikutací. V opačném případě dochází 

v plsti k nadměrné akumulaci vody a živin. Rozvíjí se houbové choroby a jsou 

vytvářeny příhodné podmínky pro růst Lipnice roční. Existují i enzymatické přípravky, 

které napomáhají rozkladu plsti. 

 

Drenáž je obsypána štěrkem o velikosti zrn 6mm, štěrk je dále navršen na drenáži ve 

vrstvě o mocnosti 10 cm, následuje vegetační vrstva o mocnosti 30 – 60 cm. Vegetační 

vrstva je z 80 – 90 % tvořena pískem (50 % zrn do 0,4 mm, 25 % zrn do 0,25 mm a 

méně než 10 % částic jemnějších jak 0,1 mm), 5 – 7,5 % je jílovitá zemina a 5 – 7,5 % 

rašelina. Síť drenážního potrubí musí být umístěno max. 6 metrů od sebe, tak aby 

docházelo k dostatečnému odvodnění. Dnes existuje velké spektrum dodavatelů 

s drenážním sortimentem. Např. výrobce ACO.   

 

 
Obr.6.5: Drenáž 
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Postup úpravy terénu:  

- odkop vymezeného prostoru hřiště 70 cm pod plánovanou hranici  

- přebytečná hlína z jedné strany se využije na dorovnaní opačné strany 

- rozmístění potrubního systému zakončeného v kanálu určeného pro 

povrchovou vodu 

- navážka štěrku v 10 cm mocnosti 

- zpětná navážka zeminy v mocnosti 40 cm 

- instalace zavlažovacího zařízení 

- vrchní vrstva organické zeminy, původní zemina smíchaná s pískem a 

rašelinou 

- zajištění odvozu zbyle hlíny mimo areál hřiště 

 

6.8.2 Trávník  
6.8.2.1 Hřiště 
Jako vhodné osivo se jeví travní směs určená pro golfové greeny, kdy bude trávník 

implementován na upravený terén pěstěním přímo na místě. Implementace způsobem 

pokládání dovezených travnatých koberců se jeví jako nevhodná vzhledem 

k specifickým podmínkám podnebí na vysočině, kdy není zaručeno dobré uchycení 

dovezené trávy. Travní směs musí vyhovovat následujícím kritériím.  

-  jemná struktura trávníku s vysokou hustotou 

- vysoká kvalita 

- rychlý růst 

- regenerační schopnost 

- možnost nízkého sekaní 

Specifikovaným vlastnostem odpovídá německá norma RSM 4.1.2 (Regel-Saatgut-

Mischungen), která udává nutné vlastnosti a složení pro směs trávníku určeného pro 

golfový green. Tyto vlastnosti v ČR splňuje dodavatel travních směsí EUROGREEN 

CZ s.r.o. s produktem  „EUROGREEN Green - trávníková směs RSM 4.1.2“ skládající 

se z travních odrůd: 

- 8% Agrostis capillaris 

- 7% Agrostis stolonifera 
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- 45% Festuca rubra commutata 

- 40% Festuca rubra trichophylla 

Směs je taktéž ošetřena přípravkem Proradix z důvodu ochrany proti chorobám při 

vzcházení způsobenými houbami Pythium a Rhizoctonia.  

 

6.8.2.2 Okolí hřiště 
Pro zbylou plochu mimo vlastní kroketové hřiště bude použita kvalitní univerzální 

travní směs, umožňující  

- odolnost proti zvýšené zátěži 

- vysoká rovnoměrná hustota trávníku 

- střední nároky na údržbu 

- odolnost proti erozi a houbám 

Specifikovaným vlastnostem odpovídá od stejného dodavatele EUROGREEN CZ s.r.o 

zahradní směs GALA o druhovém složení: 

- 30% Lolium perenne 

- 40% Lolium perenne 

- 10% Festuca rubra commutata 

- 10% Festuca rubra rubra 

- 10% Poa pratensis 

Travní směs GALA má vlastnosti rychlé obnovy a regenerace. 

 

6.8.3 Systém zavlažování 
Zavlažovací systém bude rozdělen na více okruhů, především musí pokrývat celou 

plochu vlastního hřiště kroketu, který musí nejlépe s frekvenci dvakrát denně 

automaticky zavlažovat. Časově rozložení vlastního přísunu vody trávnímu porostu 

bude probíhat ráno okolo 5:30 a večer okolo 21:00. Zdrojem vody poslouží nedaleký 

potok sousedící s parcelou, což je výhodou, poněvadž nebude nutné budovat studnu.  

Vlastní zavlažovací systém se bude skládat: 

- turbínové postřikovače 

- elektromagnetické ventily 

- řídící jednotky 

- víceokruhové potrubní systémy 
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- povrchové čerpadlo (průtok min.70l/min) 

- příslušenství(filtry, elektroinstalace) 

 

Plánované umístění čerpadla v prostoru hospodářské místnosti, provoz na elektrickou 

energii, bezúdržbový provoz. Daný sortiment obsahuje portfolio výrobce zavlažovacích 

systému TORO, dodavatel pro ČR je Profigrass s.r.o. se sídlem v Brně. 

 

6.8.4 Údržba trávníku 
Vzhledem k intenzitě zátěže a nízké výšce střihu je kroketové hřiště náročné na 

ošetřování. Zajištěna by měla být dostatečná výživa, pravidelné kosení a závlaha. 

Travní druhy používané na greenech mají sklon k plstnatění. Plsť je třeba odstraňovat 

pravidelnou vertikutací. V opačném případě dochází v plsti k nadměrné akumulaci vody 

a živin. Rozvíjí se houbové choroby a jsou vytvářeny příhodné podmínky pro růst 

plevelné Lipnice roční, jenž vytěsňuje šlechtěny trávník a je tak nežádoucí. Výskyt plstě 

lze při výskytu rozložit enzymatickými přípravky. 

Sekání trávy je nutné uskutečňovat každý den, výška trávníku se musí udržovat o výšce 

12mm, což má za důsledek nutnost každodenního šlechtění. K záseku trávy o tak nízké 

výšce střihu je zapotřebí použít vřetenovou sekačku, která musí splňovat následující 

parametry. 

- konstrukce pro každodenní použití  

- jednoduchá obsluha 

- benzinový provoz 

- šíře záběru minimálně 50cm 

- 6 vřetenových nožů 

- nastavitelná výška střihu 12mm 

- pojezd 

Parametry splňuje anglický výrobce vřetenových sekaček ATCO s modelem 

„BALMORAL 20SK“ . 

K potřebám údržby trávníku mimo kroketového hřiště bude pořízen zahradní traktor, 

jenž bude nabídnut možné mimo činnost na kroketovém hřišti nabídnout k dispozici 

městu, či za poplatek případným zájemcům. Požadované parametry zahradního traktoru.  

- hydrostatická převodovka 
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- záběr minimálně 90cm  

- možnost mulčování. (Mulčování je termín pro jemné rozsekání trávníku, 

střižený trávník není sbírán do koše, ale je použit jako samohnojivo) 

- světla 

Parametry splňuje např. „BOLENS BL 175/105 AT“ mající záběr 105cm a výkon 

13,1kW. 

Pro úpravy travního porostu ve špatně dostupných místech zbývá ještě pořídit 

benzinovou strunou sekačku s minimálními nároky, příkladem může být „Partner 

Colibri T25 II“ 

 
 
6.8.5 Klubovna 
Klubovna je nezbytnou součástí projektu kroketového hřiště, zvolena bude jednoduchá 

dřevěná konstrukce, kdy součástí klubovny budou záchody, sprchy a  hospodářská 

místnost. Záchody budou napojeny na užitkovou vodu z čerpadla.  

Celková užitná plocha 87 m2. 

- 1x společenská místnost s barem 40m2 

- 1x sklad 8m2 

- 1x dámský záchod (1x mísa, 1x umyvadlo)  5m2 

- 1x pánský záchod (1x mísa, 1x pisoár, 1xu umyvadlo) 5m2 

- 1x sprcha(1x sprchový kout, 1 x umyvadlo)  5m2 

- 1x chodba 4m2 

1x hospodářská místnost 20m2 

 

 
Obr. 6.6: Studie klubovny 
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Cílem je stavbu harmonicky začlenit do zatravněného terénu a maximálně respektovat a 

nenarušit přírodní rámec okolí.  

Klubovna je situována uprostřed hřišť a je tak zasazena do přirozeného centra pohybu 

lidí na kroketovém hřišti. Dispozičně je v úrovni terénu, čímž je zabezpečen 

bezbariérový přístup do budovy a občerstvující se hosté se mohou těšit výhledem na 

kroketové turnaje přímo z klubovny přes prosklené dveře, které budou umožňovat 

prostor klubovny kompletně otevřít a tak mít dojem přímého styku s hrou. Manipulace 

s pomocnou technikou bude vzhledem k bezprostřední blízkosti hřišť zjednodušena 

(není třeba překonávat velké vzdálenosti). 

 Objekt je tvořen jednoduchou sestavou svislých a vodorovných konstrukčních prvků z 

lepeného smrkového profilu. Sloupky jsou ze zdvojených fošen obdélníkového průřezu 

min. 60/260 mm s mezerou 60 mm, do které bude vložena vložka k vytvoření jednoho 

složeného průřezu. Příčky příčných rámů mají rozměr 60/260 mm a jsou se sloupky 

spojeny rámovými spoji. Podélné vaznice 60/260 jsou uloženy shora na příčných 

rámech těsně vedle sloupků, a to z vnitřní strany. Krokve, ukládané po 500 mm, jsou 

navrženy v rozměru 60/260 mm. 

Prostor klubovny bude tvořen variabilním posezením a barovým pultem s barovými 

přísedy a místností provozního zázemí o rozměrech 2,5 x 3,2 m, na prostor klubovny 

navazuje otevřená plocha s možnou instalací posezením pro návštěvníky ve stínu. 

Podlaha je vytvořena dřevěnými fošnami. Podlahové fošny budou osazeny na rošty tak, 

aby bylo možné poškozené dílce v budoucnu opravovat výměnou.  

Obvodový plášť je tvořen otevíratelnými celoprosklenými dveřmi. Rámová konstrukce 

je vyplněna horizontálními otočnými žaluziemi – dřevěný masív z borovice, umožňující 

pro zimní měsíce prostor zabezpečit a uzavřít. Dle počasí je možné vytvářet množství 

variant zastínění a vzhledu dřevěné budovy. 

Celá konstrukce budovy je nepodsklepená a leží na připraveném povrchu z betonu, 

který bude sloužit jako pevností základ pro dřevěnou konstrukci a v němž budou 

uchyceny sloupy konstrukce. 

Bednění z dřevěných prken vytvoří pohledovou stranu s horizontálním členěním.  

Celá dřevěná budova se vyznačuje lehkou konstrukcí tudíž vlastní zázemí je zastřešeno 

lehkou střešní konstrukcí, tvořenou dřevěným bedněním a střešní krytinou z izolačních 

pásů SARNAFIL. Pro vytvoření dojmu stojatých drážek plechové krytiny je instalován 
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dekorační profil SARNAFIL. Možné je i použití izolačních pásů SARNAFIL možností 

následného zatravnění střechy. 

 

6.9 Podrobný finanční plán projektu 
 
Pro projekt se jeví jako ideální rozfázování na tři etapy, postupně každá investice bude 

financována z vlastních zdrojů vzhledem k charakteristice zpětného financovaní při 

čerpání ze SF.  Po dokončení prací na každé etapě dojde při respektování zásad 

transparentnosti a přehlednosti[1] k předložení všech potřebných účetních dokladů, 

smluv, správních rozhodnutí  příslušnému orgánu. Ten při splnění všech předem daných 

ukazatelů a v zásadě způsobilých výdajů provede převod peněz na účet sdružení, která 

následně začne s realizací následující etapy. 

- v první etapě proběhne celková úprava terénu 6000m2 a tím hrubá 

příprava před dalším pokračováním prací,  

- v druhé etapě proběhne instalace osvětlení, zatravnění hřišť, nákup 

sekaček a instalace zavlažovacího zařízení,  

- v třetí etapě výstavba klubovny, instalace laviček pro diváky,zatravnění 

zbytku ploch a finální doladění realizace projektu 

 
6.9.1 Investice 
Uvedené ceny jsou brány k 1.5.2008 s jsou kalkulovány orientačně. 

 

6.9.1.1 Předinvestiční etapa  
Předinvestiční fáze se bude týkat k projektové dokumentaci 

EIA audit            8 000Kč 

Geodetické zaměření                 6 000Kč 

Ostatní dokumentace          5 000Kč 

Celkem          19 000Kč 

 

6.9.1.2 I. Etapa - Úprava terénu 
Geodetické práce                10 000Kč 
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Pronájem rypadlonakladače s obsluhou (100 000Kč/měsíc)      200 000Kč  

Pronajmutí nákladního vozidla s obsluhou (40 000Kč/měsíc)          80 000Kč    

Práce              350 000Kč 

Písek   2 x (42,5m x 42,5m) x 0,3m =  1083,75 m3 

Průměrná cena písku   190Kč/t, ρ = 1750kg/m3   

Materiál štěrku                    1083,75 x 1,750 x 190 =  360 346 Kč 

Doprava                100 000 Kč 

Celkem  písek              460 346 Kč 

Štěrk   2 x (42,5m x 42,5m) x 0,1m =  361,25 m3 

Průměrná cena štěrku  250Kč/t, ρ = 1650kg/m3   

Materiál štěrku                      361,25 x 1,650 x 250 =  149 016 Kč 

Doprava                  50 000 Kč 

Celkem štěrk             200 000 Kč 

 

Drenážní potrubí DN 110                    19,8Kč/m x 900  =  17 820 Kč 

Ostatní drenážní materiál                       5 500 Kč 

Kanalizace pro povrchovou a splaškovou vodu       35 000 Kč 

Celkem drenáž         58 320 Kč 

 

Celkem I.Etapa                              1 358 666Kč 

 

6.9.1.3 II.Etapa 
 

Zavlažovací zařízení    

Čerpadlo               7 500Kč 

Ostatní materiál(ventily, řídící jednotky, potrubí)     32 000Kč 

Práce           47 400Kč 

Celkem           86 900Kč 

 

Osvětlení 

2ks sklápěcích stožárů s výložníkem       64 100Kč 

4ks světlometů, výbojka 2000W       84 800Kč 
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2ks montáž a instalace stožárů        12 500Kč 

Celkem                 161 400Kč 

 

Zatravnění hřiště 

Travní směs Green 6 x pytel 10kg (650m2)              9120Kč  

Práce           22 000Kč 

Celkem           31 120Kč 

 

Sekačky 

Vřetenová sekačka - BALMORAL 20SK      33 395 Kč 

Zahradní traktor - Bolens BL 175/105 AT       64 990Kč 

Strunová sekačka - Partner Colibri T25 II            2 990Kč 

Celkem           101375Kč 

 

Celkem II.Etapa           380 795Kč 

 

6.9.1.4 III.Etapa 
 

Klubovna 

Zemní práce          50 811 Kč 

Základy        140 194 Kč 

Svislé konstrukce       363 631 Kč 

Vodorovné konstrukce      250 967 Kč 

Izolace proti vodě         18 737 Kč 

Izolace tepelné         28 759 Kč 

Kanalizace          11 378 Kč 

Vodovod          10 652 Kč 

Zařizovací předměty ZTI        10 240 Kč 

Vytápění elektrické         46 337 Kč 

Konstrukce tesařské 65 097 Kč       88 352 Kč 

Konstrukce klempířské        32 834 Kč 

Krytina           82 090 Kč 

Konstrukce truhlářské            83 665 Kč 
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Podlahy z dlaždic         10 894 Kč 

Podlahy z PVC, koberce        11 874 Kč 

Obklady keramické         11 111 Kč 

Elektroinstalace         36 930 Kč 

Nátěry           12 528 Kč 

Malby a tapetování         10 195 Kč 

Dveře          144 560 Kč 

Okna           25 600 Kč 

Zabezpečovací zařízení         15 000 Kč      

Celkem klubovna                1 562 436Kč 

 

Zatravnění zbylých ploch a instalace laviček pro diváky 

5ks laviček            66 000Kč 

Travní směs GALA 7 x pytel 10kg (650m2)            8 850Kč  

Práce            21 000Kč 

Celkem            95 850Kč 

 
Celkem III.Etapa                   1 658 286Kč 

 

Po skočení všech etap a připravenosti hřiště musí dojít k investici do propagace, kdy 

musí být jasně zřetelné účast evropských fondu na realizaci 

 

Propagace 

Tisk            15 000 Kč 

Letáková kampaň          12 000 Kč 

Internet           13 000 Kč 

Billboard          11 000 Kč 

Pamětní deska               9 000 Kč 

Celkem propagace         60 000 Kč 

 

Souhrnně Celkový naklad investice realizace kroketového hřiště činní  
 
I.Etapa                              1 358 666 Kč 
II.Etapa              380 795 Kč 
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III.Etapa                  1 658 286 Kč 
Propagace               60 000Kč 
Celkem proinvestované prostředky             3 457 747Kč 
Strukturální fondy 70%              2 420 423Kč 
Vlastní zdroje 30%               1 037 324Kč 
 
Rozpočtová rezerva         10% 
 
Dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací hodnotou nad 40 000Kč a délkou trvání déle 

nežli 1 rok: 

Zahradní traktor        64 990 Kč 

Klubovna               1 562 436 Kč 

Zavlažovací zařízení        86 900 Kč 

Osvětlení          61 400 Kč 

Celkem dlouhodobý majetek v nultém roce pořízení          1 875 726 Kč 
 
 
Vlastním zdrojům odpovídá 1 037 324Kč pří 70% spolufinancování SK, které přispějí 

částkou 2 420 423Kč.  Na tuto částku si bude muset CCDT pořídit dlouhodobý úvěr, 

kde jako ručitelé budou vystupovat členové CCDT a město Telč. 

Všechny uvedené náklady budeme považovat za způsobilé, tím zjednodušíme výpočet. 

Při realizaci bude na část prací využita svépomoc členu CCDT a tím dojde k vyrovnání 

rozdílu. Míru svépomoci nebudeme zatím uvádět,  ta se projeví během realizace. 

 
Tab. 6.7 Přehled bankovního úvěru a anuitních splátek 

Výše úvěru 1 037 324Kč Doba splácení 20 roků 

Perioda splácení měsíčně Úroková sazba 5% p.a. 

Anuitní splátka   6 806Kč Úrok celkem 602 184Kč 

 

6.9.2 Udržitelnost provozu, očekávané příjmy a výdaje 
 
6.9.2.1 Plánované příjmy 
Po úspěšné realizaci kroketového hřiště lze očekávat růst počtu členů CCDT 

z nynějšího stavu 15 na min. 30 členů. Členské příspěvky činní 1500Kč ročně. Město 

Telč přispěje na provoz ročně částkou 20 000Kč. Vhledem k větší intenzitě turistického 

ruchu v městě Telči, nabídne CCDT živnostníkům, provozující ubytovaní v soukromí, 

za roční poplatek 1000Kč možnost využití kroketového hřiště jejich hosty. Po zaplacení 
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poplatku dostanou pravidla kroketu ve zvoleném jazyce, hole a koule. V případě 

požadavku asistence na hřišti kontaktují osobu z CCDT na předem určené číslo a 

domluví si schůzku na hřišti. V Telči působí přes 50 poskytovatelů ubytování, dá se 

odhadovat, že minimálně 10 živnostníků využije nabídku na zpestření pobytu hostům. 

Pro ostatní zájemce bude v období možnost využití kroketového hřiště na domluvě za 

100Kč na hodinu jedno hřiště, půjčení hole 25Kč, koulí 50Kč. Nynější počet turnajů 

pořádaných CCDT v rámci AČMK je 6. Při konání každého turnaje jsou vybírány 

startovní poplatky, které činí průměrně 150Kč. Jejich účelem je úhrada občerstvení, 

ceny pro výherce a také poplatek za využití hřiště. Procentuálně připadne 50% z této 

sumy na provoz kroketového hřiště. Průměrný počet nominovaných hrajících účastníku 

je 16. Plochu hřiště a klubovnu bude možné pronajmou k společenským událostem, 

rautům, svatbám atd.  

 

Přehled příjmů 

Členské příspěvky         45 000 Kč 

Dotace město Telč        30 000 Kč 

Poplatky od živnostníků       10 000 Kč 

Příjem od neklubových hráčů       48 500 Kč  

Příjem z turnajů            7 200 Kč 

Ostatní příjem z pronájmu areálu        5 000 Kč 

Příjem od sponzorů         20 000 Kč 

Příjem z pronájmu zahradního traktoru        5 000 Kč 

Celkem roční příjem                 170 700 Kč 

 

6.9.2.2 Plánované výdaje 

Největším nákladem na provoz kroketového hřiště bude péče o travnatý povrch. 

V průběhu vegetačního období je nutné sekat trávu každý den, mimo vegetační období 

dvakrát týdně, v zimním období není sekání potřeba. Údržba trávního povrchu při 

pravidelném sekání bude vyžadovat 3 hodiny denně. Činnost bude placena formou 

brigády odpovídající běžné sazbě v Telči 70Kč/hodinu.  

- listopad až březen, neseká se; 0 hodin 

- duben, seká se 3x týdně; 27hodin 
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- květen až září, sekání 7xtýdně; 300 hodin 

- říjen, seká se 3x týdně; 27 hodin  

Celkem přímé náklady na mzdu       24 780 Kč 

 

Trávník vzhledem k častému kosení a intenzivnímu využívání potřebuje doplňovat 

pravidelně živiny. Hnojení se provádí ve vegetačním období jednou za 12 týdnů. 7 

měsíců odpovídá 3 cyklům hnojení. Cena jedné dávky hnojení celého hřiště 6300Kč. 

Další z činností je pravidelné čištění trávníků, provzdušňování a ostatní péče o travní 

porost a okolí areálu. Odhadem 120 hodin. 

Náklady na hnojení           6 300 Kč 

Ostatní, údržba trávníku, klubovny  a okolí areálu       8 400 Kč 

 

Největší množství spotřebované  energie bude připadat na elektřinu, vliv na spotřebu 

bude mít každodenní zavlažování, v chladných měsících přitápění a četnost využití 

osvětlení.   

Odhadovaní náklady na elektřinu                   8 500 Kč 

 
Spotřeba pitné vody bude minimální, počítá se jen na využití sprchy a mytí sklenic atd. 

Spotřeba vody se bude pohybovat maximálně 10m3 v sezónních měsících. 

Náklady na vodu            3 500 Kč 

 

Náklady na provoz technického vybavení, spotřeba benzinu, oleje, servisní prohlídky, 

údržba sportovního vybavení. 

Kroketové hole, koule, branky         6 000 Kč 

Provozní náklady technického vybavení         5 000 Kč 

Ostatní plánované náklady na údržbu(nátěry atd.)                  10 000 Kč 

Rezerva na nečekané náklady       20 000 Kč 

 
Přehled výdajů 

Roční anuitní splátky bance         81 672 Kč 

Náklady na mzdu         24 780 Kč 

Hnojení           6 300 Kč 

Ostatní údržba trávníku a okolí areálu        8 400 Kč 
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Elektřina            8 500 Kč 

Voda            3 500 Kč 

Kroketové hole, koule, branky         6 000 Kč 

Provozní náklady           5 000 Kč 

Ostatní plánované náklady na údržbu(nátěry atd.)       10 000 Kč 

Rezerva na nečekané náklady       10 000 Kč 

Celkem roční výdaje                  154 152 Kč 

 

Dle odhadů bude příjem převyšovat přímé výdaje, přebytek bude využit pro propagaci a 

šíření kroketu, např. pro děti a mládež jako letní kroužek, sponzorované soustředění 

před plánovaným turnajem a celkového komfortu ve formě vylepšování služeb 

kroketového hřiště. Přebytek činí dle odhadů 16 548Kč. Kroketové hřiště nebude mít 

problém s udržením projektu, naopak se dá očekávat budoucí rozvoj a intenzivnější 

využívání kroketového hřiště v duchu sportovních klání. 

 

6.9.2.3 Analýza nákladů a přínosů Cost – Benefit Analysis 
 
Pro projekty čerpající finance na spolufinancovaní ze SF je žádoucí vytvořit tzv. Cost – 

Benefit Analysis[1], což je analýza sloužící k hodnocení projektů financovaných z 

veřejné sféry. Bohužel u projektu kroketového hřiště půjde těžko použít typ této 

analýzy, jelikož finanční hodnota vzhledem k velké počáteční investici a pak mírně 

převyšujícími příjmy nad výdaji nemůže investici v dohledném horizontu vrátit, neboli 

doba návratnosti bude velká. U nekomerčního hřiště se špatně kvantifikuje finanční 

užitek v korelaci se společenským užitkem. 

 

V případě kroketového hřiště nemá smysl uvažovat rozdělení nákladů na přímé a 

nepřímé, stejně jako nemá smysl hledat bod zvratu. Naopak budou důležité plánované 

stavy majetku a zdrojů krytí, k tomu je nutné vědět stav aktiv a pasiv na konci 

jednotlivých období v investičních, tak provozních etapách. Struktura potažmo povaha 

bývá dána účetní rozvahou, kde aktiva představují pořízený majetek, pohledávky, 

zásoby a peníze, pasiva jsou zdroje krytí. Změny v čase budou způsobeny odpisováním 

majetku, hospodářským výsledkem, splácením úvěru poskytnutého bankou . 
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Výpočet současné hodnoty odpovídá [14] součtu budoucích toků tzv. cash flow 

převedených na současnou hodnotu PV, kde r představuje diskontní sazbu, pro projekty 

čerpajících z ROP se používá hodnota 5% . Životnost hřiště je minimálně 20 let, kdy 

budeme počítat s tímto období vzhledem k úvěru použitého k financovaní kroketového 

hřiště. Jedná se o dlouhý časový interval, kdy je pravděpodobné že dojde k výrazným 

nominálním změnám, či dokonce přechodu na euro. Pro výpočty bude situace 

vypočtena s inflací 4%, což je max. hladina cílená ČNB. 

∑
= +

=
n

t
t

t
t r

CFPV
1 )1(

    ,kde r=0,05;  t=20     (6.1) 

 
 

KčPV 47622020 =  
 
Tab. 6 Tabulka ekonomických ukazatelů pro prvních pět let 
Rok  0 1 2 3 4 5
Invest.náklady(v Kč) 3 457 747     
Příjmy(v Kč)  170 700 177 528 184 629 192 014 199 695
Výdaje(v Kč)  154 152 160 318 166 731 173 400 180 336
Cash flow(v Kč)  16 548 17 210 17 898 18 614 19 359
Diskont 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
Diskont CF 15 760 15 645 15 564 15 512 15 487
 

6.10 Popis partnerů a spolupracujících subjektů 
 
Partneři spolupracující na projektu bude samozřejmě město, které poskytne za 

symbolických podmínek pozemek a část záruky. Dalším partnerem je Kraj Vysočina 

v jejíž rámci bude kroketové hřiště působit a je pravděpodobné, že v rámci konání 

mistrovství Evropy se bude snažit zviditelnit v rámci České republiky. Následnými 

partnery budou kroketové asociace WCF, FCE, které budou poskytovat informace a 

rady pro realizaci kroketového hřiště z hlediska parametru a postupu při výstavbě. Mezi 

partnery ze soukromého sektoru bude patřit společnost Final Stroke, která poskytne 

nezbytné kroketové vybavení poněvadž se zabývá výrobou  kroketových holí, branek a 

dodává ostatní vybavení potřebné pro kroket. Firma sídlí v Telči, zviditelnění ji může 

podpořit v podnikání. Následnými partnery budou živnostníci a společnosti působící 

v okolí, kteří formou sponzorských daru přispějí na provoz kroketového hřiště, či 

případně při pořádání turnajů budou poskytovat občerstvení 
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Obr.6.7: Loga hlavních partnerů  
 
 

6.11 Udržitelnost cílů projektu po skončení podpory 

Cílem projektu je povznést a rozšířit kroket v České republice. Kroket vzhledem ke své 

dlouhé historii má jistě právo o takové snažení. K udržení cíle musí s plným vědomím 

CCDT nadále působit o kroketového hřiště. Vzhledem k velikosti budovaného hřiště 

pro splnění potřeb mistrovství Evropy v kroketu se dá očekávat posun Telče v rámci 

kroketové veřejnosti a lze očekávat spolupráci jak s republikovými kluby tak se 

zahraničními kluby. Cílem je poskytnout kvalitní podmínky pro hru kroketu aby 

docházelo k vzájemnému sbližování jak lidské, kulturní, tak k vzájemní výměně 

zkušeností. Vzhledem k jedinečnosti projektu, který nemá obdoby ve střední Evropě 

dojde k posílení pozice Telče v rámci cestovního ruchu. Zároveň kroket  

konzervativním charakterem odpovídá konzervativnímu městu jako je Telč, jenž je 

zapsáno od roku 1993 na seznamu kulturního dědictví UNESCO.  

6.12 Analýza rizik a navržení způsobů prevence a řešení rizik 
 
Charakteristika rizik – riziko je vystavení sledovaného objektu, v našem případu 

kroketového hřiště nepříznivým okolnostem [3]. V zásadě zkoumáme pravděpodobnost 

vzniku ztráty, či nezdaru. Zkoumáme variabilitu možných výsledků, nejistoty jejich 
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dosažení a odchylku od skutečných a očekávaných výsledků projektu. Nutné je sledovat 

výši pravděpodobnosti odlišných výsledků oproti očekávaným. Důležité je 

kvantifikovat nebezpečí vzniklé odchylka od cíle a její dopad na celý projekt. Analýza 

rizik hledá hrozby, které by mohli způsobit zranitelnost celého projektu, či jeho zásadní 

omezení jeho účelu. Rizika se vztahují ke kvalitě produktů(služeb), termínům, 

nákladům, příjmů a pro možnost řízení rizik je nutná identifikace, analýza, dodržování 

stanoveného harmonogramu, monitoring, komunikace a kvalitní dokumentace, díky 

které můžeme rizika přesně sledovat.  

Pohledy na rizika projektu –  vedoucí projektu se musí zaměřit na rizika ohrožující 

úspěšnou realizaci projektu a musí se zaměřovat především na rizika spojené s  

- specifikací parametrů projektu 

- nákupem služeb a produktů v rámci budovaní hřiště 

- integraci jednotlivých komponent projektu 

- provozem, údržbou hřiště a dalšího rozvoje   

Základní typy rizik – v projektu kroketového hřiště budou zásadní rizika  

- organizační plynoucí z nezvládnutí koordinace projektu 

- plánovací, špatné načasování, navázání disponibilitou zdrojů 

- technologická při nedodržení technologických postupů 

- věcného rámce překročením rámce a nejasném přínosu projektu 

- externí závislosti, nečekané události, neovlivnitelnost možných překážek 

ze strany dodavatele 

Rizika obecně: 

- Nepředvídatelné události - zemětřesení, sesuvy půd, požáry 

- Hmotné – škody na konstrukci, škody na vybavení, zranění pracovníků, 

krádež materiálu a vybavení 

- Finanční a ekonomické – inflace, insolventnost, stabilita měnového 

kurzu 

- Politická situace a životní úroveň- změny v zákonech, války a 

občanské nepokoje, znečištění 

- Projekční činnost – neúplná projektová dokumentace, chybná 

dokumentace, špatný rozvrh projektu 
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- Stavební – zpoždění vlivem počasí, produktivita práce, podmínky na 

místě realizace, nekvalifikovaná pracovní síla, změny v dokumentaci 

Plánování řízení rizik – vedoucí projektu musí být připraven pomocí procedur 

k oslabení hrozeb cíle projektu. Musí věnovat dostatečný prostor pro monitorování 

průběhu výstavby kroketového hřiště. Zajistit kontrolu kvality odváděné práce externích 

dodavatelů, dodržování termínů. Vhodné rozdělení kompetencí a zodpovědnosti nad 

jednotlivými částmi projektu, pravidelné schůzky s účelem vzájemné informovanosti 

subjektů v rámci projektu. Vstupy pro plánování řízení rizik jsou projektové 

dokumenty, definované role a zodpovědnosti dle kterých se na plánovaných schůzkách 

domluví plán řízení rizik. 

Identifikace rizik – specifikace rizik působící na projekt 

- banka neposkytne přislíbený úvěr, či dojde ke zpoždění převodu peněz 

- zpoždění realizace oproti harmonogramu projektu, vlivem 

neočekávaných překážek při stavebních prací. Např. nález 

archeologického naleziště 

- špatné přijetí obyvatelstvem Telče, nepochopení pro hru 

- kriminální činnost ve formě zcizení stavebního materiálu, vandalizmus 

- špatný dohled nad doklady smlouvy, chyby po formální stránce, 

nevýhodnost sjednaných smluv 

Vstupy pro identifikaci rizik je plán řízení rizik, výstupy získané z plánování projektu, 

kategorizace rizik. Nástrojem identifikace rizik je kontrola dokumentace, odvedené 

práce stavebních firem, dodržování harmonogramu, komunikace s výkonným orgánem 

operačních fondů, městem Telč. Spouštěcí události rizika je překročení stanovených 

indikátorů, u harmonogramu nedodržení termínu, odlišnost realizace oproti technické 

dokumentace, nerespektovaní provedeného EIA, stížnosti zainteresovaných subjektů.  

Kvalitativní, kvantitativní ohodnocení rizik – rizika jsou ohodnoceny dle jejich míry 

vlivu na průběh projektu, nutné srovnat s předpokladem 
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Tab 6.3: Kvantifikace a kvalifikace rizik 
Míra hrozby projektu Malá Střední Vysoká 

Růst nákladů Do 5% rozpočtu Do 15% rozpočtu  Nad 15% rozpočtu 

Narušení harmonogramu Skluz do 5% dle plánu Skluz do 15% dle plánu Skluz nad 15% dle plánu

Rozsah projektu  Snížení záměru do 5% Snížení záměru do 15% Snížení záměru nad 15%

Kvalita realizace Do 5% proti tech.doku. Do 15% proti tech.doku. Nad 15%proti tech.doku.

 

Prevence – prevencí lze velmi omezit vznik rizik a v případě vzniku rizika snížit 

důsledky vzniku rizika. Prevenci je kvalitní zpracovaní projektu, dobré rozdělení 

kompetencí a zodpovědností mezi jednotlivé účastníky projektu. Z důvodu prevence je 

dobré se vždy důkladně připravit před další fází projektu, zároveň je prevencí dobře 

sepsaná  smlouva, aby v případě nedodržení smluvních podmínek mohlo dojít 

k odstoupení od smlouvy a co nejrychleji operativně řešit vzniklý problém. Na 

schůzkách se připravit na jednotlivé možnosti postupu různými variantami. Vhodné je 

mít zpracovány minimálně dvě varianty možného postupu realizace.  

Plánování reakcí na rizika – vzhledem ke kvantifikaci možných rizik a jejich vlivů na 

projekt lze naplánovat reakce. Při malé závažnosti vzniklého rizika, může na riziko 

reagovat člen teamu, který má danou oblast v kompetenci samostatně. Při vzniku střední 

hrozby je nutné hrozbu prodiskutovat při následní schůzce, při riziku hrozící vysokou 

hrozbou pro projekt neprodleně nutné sjednání schůzky všech členu a s za pomocí 

zápisu hlasovat o variantách řešení navrhnutých jednotlivými členy teamu. Tento 

přístup je důležitý, poněvadž je pravděpodobné, že kompetentní osoba nese za stav dílčí 

část viny. Při nárůstu nákladu oproti očekávání nutné zjistit zdroj jeho nárůstu, tento 

zdroj eliminovat a nebude-li to možné, nutné hledaní jiná místa úspor tak, aby se 

náklady kompenzovali. Pro narušení harmonogramu použít dostupné páky, nejdříve 

motivací, následně finančními sankcemi. Harmonogram nutné sledovat, poněvadž 

narušení harmonogramu může mít značný vliv na čerpání dotací, otevření kroketového 

hřiště, které svoji sezónní povahou je velmi závisle na datumu otevření. V takovém 

případě dojde k ohrožení turnajů pořádaných na národní úrovni a tak narušení průběhu 

českomoravského poháru. V takovém případě turnaje připadající na nově realizované 

kroketového hřiště CCDT bude nutné operativně uspořádat jinde.  
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7 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 
 
Cílem diplomové práce byla příprava projektu financovaného ze strukturálních fondů 

Evropské Unie. Jako objekt projektu jsem vybral výstavbu kroketového areálu v Telči, 

poněvadž je mi tento projekt blízký. Sportovní areál výrazně podpoří rozvoj sportovních 

a volnočasových aktivit regionu i celé České republice. Vybudováním areálu získá 

region možnost pořádat vrcholové turnaje se zahraniční účastí. Studií proveditelnosti je 

prokázána udržitelnost projektu při dodržení parametrů o výchozích předpokladech 

uvedených v diplomové práci. Projekt je rozdělen na tři etapy, kdy celkové 

proinvestovaná činí 3 457 747,-Kč. Vzhledem k očekávanému cash flow si bude muset 

CCDT vzít úvěr na deset let, kdy převážnými ručiteli budou členové klubu. Jedním z 

důvodu výstavby kroketového areálu je rostoucí zájem o tento druh sportovní aktivity, 

který má ve světě dlouhou historii. Svojí malou náročností ho můžou provozovat 

všechny věková kategorie bez rozdílu pohlaví, náboženství, či rasové příslušnosti. 

V současnosti lze sledovat trend rostoucí poptávky po sportovním vyžití a svým 

charakterem se jedná o jedinečný projekt v rámci střední Evropy. Hlavní náplní 

diplomové práce byla příprava podkladů pro studii proveditelnosti  s kterou Croquet 

Club Dynamo Telč bude žádat o dotaci ze strukturálních fondů. Ve studii 

proveditelnosti je mimo jiné provedena analýza trhu, SWOT analýza a aplikován 

marketingový mix, důkaz kladného cash flow, vymezení potřebnosti výstavby, záměrů 

CCDT a předpoklady pro udržitelnost projektu. Provedl jsem orientační hodnocení 

projektu dle hodnotící tabulky ROP JV oblast podpory „Rozvoj a stabilizace 

venkovských sídel“ a získal jsem 98 bodů ze 100. Po vypořádání územního plánu města 

s ČVUT a MU musí CCDT požadovat poskytnutí garance formou smlouvy o budoucí 

smlouvě pronájmu pozemku, nutný předpoklad před začátkem řízení s dotačními 

orgány. Mezi specifické cíle patří zvýšení atraktivity městského prostředí pro obyvatele 

regionu, města, turisty, podnikatele. Výstavbou se podpoří rozvoj a udržitelnost 

venkovských sídel, čímž dojde k naplnění prioritní osy. 
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A PŘÍLOHY 

A.1  Současná situace na místě realizace 
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A.2 Situační náčrt  zavlažování jednoho hřiště 
 

 


