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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku strukturálních fondů Evropské unie. 

Zabývá se řešením několika projektů, na které by měli být využity dotace ze 

strukturálních fondů EU. Projekty by měly přispět ke zvýšení atraktivnosti a  zlepšení 

ekonomické situace, s cílem pozitivně ovlivnit vývoj cestovního ruchu v Rožnově pod 

Radhoštěm, který se nachází ve Zlínském kraji.  

 

 

Klí čová slova 

Evropská unie, strukturální fondy, dotace, projekt, cestovní ruch, Rožnov pod 

Radhoštěm.  

 

 

Abstract 

The graduation thesis is focused on the European Union structural funds. It deals with 

solutions of several projects that should employ grants provided by the European Union 

structural funds. These projects should contribute to higher attractiveness and 

improvement of economical situation, with the main target being positive influence of 

the tourism in Rožnov pod Radhoštěm, which is situated in Zlín’s region.  
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ÚVOD 

Po vstupu do Evropské unie získala Česká republika možnost čerpat finanční zdroje ze 

strukturálních fondů EU. Finance získané prostřednictvím operačních programů mohou 

být zajímavou příležitostí pro takřka všechny typy podnikatelských i nepodnikatelských 

subjektů v jakékoli fázi jejich rozvoje. Drobným podnikatelům mohou nalézt startovací 

kapitál, malým a střední podnikům přinášejí podporu pro inovační a výzkumné projekty. 

Regionům, městům i obcím dávají podpůrné programy příležitost pro realizaci jejich 

rozvojových projektů. Na právě probíhající programové období 2007–2013 má Česká 

republika z evropských fondů k dispozici 26,69 miliard eur. Pro nové období si Česká 

republika připravila celkem 26 operačních programů. Z toho tvoří poměrně velkou část 

regionální operační programy. V rámci těchto programů lze žádat i o podporu na rozvoj 

cestovního ruchu. 

 
A právě cestovní ruch se stává stále významnějším a nepostradatelnějším faktorem 

regionálního rozvoje,  který  patří mezi největší a nejdynamičtěji se rozvíjející 

ekonomická odvětví. Rozvoj cestovního ruchu a jeho řízení znamená nejen hospodářský 

přínos, ale také má  pozitivní vliv na  životního prostředí , dopravu, obchod, 

stavebnictví, bankovnictví, telekomunikace, kulturu, sport a řadu další odvětví. V 

neposlední řadě má velký význam  v rozvíjení a zlepšování podmínek v hospodářsky 

slabých oblastech. Vytváří jak nové pracovní příležitosti, tak i  finanční zdroje pro 

rozvoj takových území. Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu je realizována  

zejména z fondů Evropské unie, ale i z prostředků  na národní a regionální úrovni.   

 
Střední Morava je oblastí úchvatných kulturních památek, krásné a v mnoha případech 

nedotčené přírody. A takové je i město Rožnov pod Radhoštěm a jeho okolí.  Díky své 

poloze a klimatickým podmínkám je mikroregion vhodný zejména pro zimní a letní 

rekreaci, ale i pro ozdravné a relaxační pobyty. Mikroregion nabízí nepřeberné množství 

historických a architektonických památek, kulturních akcí, síť naučných či 

cyklistických stezek a v neposlední řadě zimní centra.  Pro všechna tato aktiva se stal 

Rožnov pod Radhoštěm velmi významnou turistickou destinaci , která by díky svému 

rozvoji  mohla přilákat další turisty, kteří by navštívili i okolní místa regionu a kraje. Z 

tohoto důvodu vyčlenil Zlínský kraj na rozvoj cestovního ruchu až 130 milionů korun z 

evropských zdrojů pro rozvoj cestovního ruchu v letech 2007 -2013. 
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Současným trendem je cestování a poznávání České republiky a s ohledem na finanční 

krizi se dá předpokládat, že lidé budou více preferovat dovolenou v tuzemsku. 

 
Cílem diplomové práce je proto připravit několik návrhů, které budou zaměřeny 

především na obnovení sportovních, relaxačních a ozdravných center a v neposlední 

řadě na zvýšení atraktivnosti v zimní a letní sezóně.  Realizace projektů bude 

spolufinancována ze strukturálních fondů EU a z části financována z rozpočtu města. 

Tyto projekty by měly přispět i ke zlepšení ekonomické situace, vytvoření nových 

pracovních míst s cílem pozitivně ovlivnit vývoj cestovního ruchu v Rožnově pod 

Radhoštěm a jeho přilehlých částech regionu. 
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1 CÍLE PRÁCE A JEJICH METODY ZPRACOVÁNÍ  

 
1.1 CÍLE 

� snížit nezaměstnanost, 

� zvýšit životní úroveň obyvatelstva města, 

� využít industriální památky, technické zajímavosti a památky kulturního a 

přírodního dědictví jako atraktivitu pro cestovní ruch, 

� budovat a rozvíjet stávající návštěvnická centra s důrazem na cílové skupiny 

tuzemští či zahraniční turisté a „rodina s dětmi“ (turistické „rekreačně–zábavní“ 

a sportovní areály),  

� budovat a modernizovat vybavenost v oblasti sportu, rekreace a lázeňství, 

� přispět ke zkvalitnění turistické infrastruktury. 

 

1.2 METODY ZPRACOVÁNÍ 

� Analýza současného stavu města 

� SWOT analýza města 

� Analýza rizikových faktorů 

� Vytvoření projektu v oblasti cestovního ruchu 

� Stanovení cílových zákazníků, jejich potřeb a požadavků 

� SWOT analýza projektu 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2.1 FONDY EVROPSKÉ UNIE 

Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu nástrojů finanční a technické pomoci. 

Jejich cílem je  snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a 

míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. 

Slouží k financování politik EU, podpoře hospodářského růstu členských států, 

zlepšování vzdělanosti jejich obyvatel a snižování sociálních nerovností. Některé 

nástroje také pomáhají kandidátským zemím při přípravě na jejich vstup do EU. Fondy, 

z nichž lze čerpat prostředky, jsou především Evropský fond pro regionální rozvoj, 

Evropský sociální fond a Fond soudržnosti. Dále existují Fond solidarity, Evropské 

sdružení pro územní spolupráci. [26]  

 

2.1.1  Žadatelé o dotaci 

O dotaci mohou žádat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní 

infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra a další.[26] 

 

2.2  REGIONÁLNÍ POLITIKA EU 

Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální 

soudržnosti (HSS), je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší 

státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů, aby se zvýšila kvalita života obyvatel 

celé Evropské unie.[8] 

 

2.2.1  Regiony pro regionální politiku  

Česká republika byla nejprve dělena na kraje odpovídající úrovni NUTS III. Po vstupu 

do Evropské unie musela zavést mezi stát a kraje ještě jeden stupeň členění odpovídající 

úrovni NUTS II: regiony soudržnosti. Právě na úroveň NUTS II je totiž směřována 

podpora z fondů EU v cíli Konvergence a částečně též Regionální konkurenceschopnost 

a zaměstnanost.  

Kromě tří úrovní NUTS ještě existují dvě nižší úrovně územněsprávního statistické 

členění, které však již nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů EU. Jedná se o 

tzv. místní administrativní jednotky (LAU).  
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2.2.2 Členění území České republiky  

Úroveň Název Počet jednotek 

NUTS I Stát 1 

NUTS II Regiony soudržnosti 8 

NUTS III Kraje 14 

LAU I Okresy 76 + 15 pražských obvodů 

LAU II Obce 6 249 

Tabulka 1 Územní členění ČR [26] 
 

 

2.2.3  Mapa 

Na mapě je zobrazena skladba 14 krajů (NUTS III) do 8 regionů soudržnosti (NUTS II) 

 

Obrázek 1 NUTS II a NUTS III [26] 
 

 

2.2.4 Institucionální zabezpečení fondů EU v České republice 

Ministerstvo pro místní rozvoj je centrálním koordinátorem pro využívání fondů EU v 

České republice. Současně zodpovídá za tvorbu Národního rozvojového plánu, 

Národního strategického referenčního rámce a dalších dokumentů na léta 2007 až 2013. 

Přípravu dokumentů na národní úrovni zaštiťuje Řídicí a koordinační výbor. Výboru 

předsedá ministr pro místní rozvoj a činnost sekretariátu ŘKV vykonává Odbor řízení a 

koordinace NSRR.  
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2.2.5 Nástroje regionální politiky  

Politika HSS je naplňována prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.  

 

2.2.5.1 Strukturální fondy (SF)  

Strukturální fondy jsou nástrojem politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) 

k dosahování ekonomické a sociální soudržnosti (koheze) Evropské unie. Prostředky z 

těchto fondů jsou určené na pomoc méně rozvinutým regionům (např. venkovské a 

problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s geografickým nebo 

přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté oblasti, řídce osídlené 

oblasti a pohraniční regiony), regionům potýkajícím se strukturálními problémy a na 

podporu adaptace a modernizace politik, systémů vzdělávání a odborné přípravy 

zaměstnanosti.  

Od 1. ledna 2007 odstartovalo v Evropské unii další sedmileté programovací období. 

V oblasti strukturálních fondů a Fondu soudržnosti došlo v této souvislosti k několika 

změnám. První změnou je počet strukturálních fondů. V minulém období (2000– 2006) 

do politiky HSS spadaly čtyři strukturální fondy a Fond soudržnosti. Druhou změnou je 

zapojení Fondu soudržnosti do systému programování strukturálních operací. Z fondu 

bude poskytována podpora na programové dokumenty vypracované na národní úrovni.  

V současném programovacím období (2007–2013) byl snížen počet strukturálních 

fondů na dva a to: 

 

� Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

Podporovány jsou investiční projekty, jako např. výstavba silnic a železnic, 

odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, výstavby a úpravy 

koryt řek, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím 

podnikatelům, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, 

rekonstrukce kulturních památek, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadba 

regenerační zeleně, ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, 

výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, investice do 

dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, zavádění služeb elektronické 

veřejné správy, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, 

modernizace systému krizového managementu apod.  
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� Evropský sociální fond (ESF) 

Podporovány jsou neinvestiční projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, 

speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež etnické 

menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba vzdělávacích programů pro 

zaměstnance, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, 

rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování 

podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících 

pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zavádění 

a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, pedagogů a 

vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod.  

 

2.2.5.2  Fond soudržnosti  

Fond soudržnosti je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu rozvoje 

chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční 

projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice a 

silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, říční, námořní a 

letecké dopravy) a ochranu životního prostředí.[1] 

 

2.2.5.3 Nové nástroje regionální politiky a finančního inženýrství 

Tři nové nástroje regionální politiky na období 2007 - 2013, mají za úkol pomoci 

regionům a členským státům EU zavést řádné a účinné řízení fondů a vést k 

efektivnímu využívání nástrojů finančního inženýrství. Jedná se například o různé 

kombinace financování, včetně přímých dotací. 

 

� JASPER 

Úkolem je zlepšení příprav u některých projektů nebo zkvalitnění jen jejich částí. 

Další činností je rozvíjení technické pomoci a spolupráce mezi Evropskou komisí, 

Evropskou investiční bankou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj za účelem 

shromáždění odborných zkušeností a pomoci členským státům a regionům při 

přípravě významných projektů podporovaných Fondem soudržnosti a ERDF. 
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� JEREMIE 

Společné nástroje pro mikropodniky až střední podniky, což je společná iniciativa 

Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu a Evropské komise 

v zájmu zlepšení přístupu k financování mikropodniků, malých podniků a středních 

podniků v regionech EU. 

 

� JESSICA 

Cílem nástroje JESSICA je podpora udržitelných investic s dlouhodobým přínosem 

do městských oblastí. Jedná se o iniciativu Evropské komise ve spolupráci 

s Evropskou investiční bankou Rozvojovou bankou Rady Evropy. 

 

2.2.6 Cíle regionální politiky  

V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v 

evropském střednědobém rozpočtovém rámci (tzv. finanční perspektiva) 

prostřednictvím strukturálních fondů Fondu soudržnosti vyčleněno 308 041 000 000  € 

(přibližně 8 686,8 mld. Kč):  

 

2.2.6.1 Cíl Konvergence  

Prioritou cíle Konvergence je 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.  

K čerpání z tohoto cíle jsou dále způsobilé státy, jejichž hrubý národní důchod na 

obyvatele je nižší než 90 % v 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 hlavního města Prahy. 

 

2.2.6.2 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Tento cíl je zaměřen na podporu 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 hlavní město 

Praha.  
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2.2.6.3 Cíl Evropská územní spolupráce  

Smyslem je posilování přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce 

prostřednictvím místních a regionálních iniciativ. Týká se to regionů na úrovni NUTS 

III, které se nacházejí okolo 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.  

Tento cíl je financovaný z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony 

včetně hlavního města Prahy. [13] 

 

2.2.6.4 Rozdělení finančních zdrojů EU mezi cíle HSS 

Následující tabulka zobrazuje rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v 

období 2007-2013: 

Cíl Fondy  pro EU Fondy pro ČR 

Konvergence 251,16 mld. € 81,54% 25,88 mld. € 96,98% 

Regionální 

konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

49,13 mld. € 15,95% 419,09 mil. € 1,56% 

Evropská územní 

spolupráce 
7,75 mld. € 2,52% 389,05 mil. € 1,46% 

Celkem 308,04 mld. € 100% 26,69 mld. € 100% 

Tabulka 2 Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle HSS v období 2007-2013 [13] 

    

2.3 TÉMATICKÉ OPERA ČNÍ PROGRAMY 

V rámci cíle Konvergence je pro období 2007-2013 je připraveno celkem 8 tematických 

(sektorových) operačních programů. Každý z těchto 8 operačních programů má 

specifické tematické zaměření a je určen pro celé území České republiky s výjimkou 

Hlavního města Prahy.   

Z obecného pravidla, že jsou operační programy cíle Konvergence určeny pro všechny 

regiony s výjimkou Hlavního města Praha, se vymykají projekty spolufinancované z 

Fondu soudržnosti v OP Doprava a operační program Životní prostředí, protože Fond 

soudržnosti je určený pro celou Českou republiku. Na tematické operační programy 

(TOP) cíle Konvergence je vyčleněno 21,2 mld. € . Pro doplnění dodejme, že z 
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prostředků cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost jsou TOP navýšeny o 

dalších 75,8 miliónů € .  

 

2.3.1 Alokace finančních zdrojů EU do TOP 

V následující tabulce je uvedena alokace prostředků z fondů EU v České republice pro 

TOP v cíli Konvergence:  

Tématické operační programy - alokace finančních zdrojů 

OP 
Příspěvek společenství 

[v mil.  EUR] 

Národní zdroje 

[v mil.EUR] 

Doprava 5 759 1 016  

Integrovaný OP 1 553   274 

Životní prostředí 4 918   868 

Technická pomoc    250     51 

Podnikání a inovace  3 041   537 

Výzkum a vývoj pro inovace 2 071   365 

Lidské zdroje a zaměstnanost  1 837   324  

Vzdělání a konkurenceschopnost 1 829   330 

Celkem 21 258  3 765 

Tabulka 3 Alokace finančních zdrojů do TOP v mil. EUR [25] 
 

 

2.3.2 Financované projekty z tématických operačních programů  

2.3.2.1 OP Doprava  

Operační program Doprava je určen především na modernizace železničních koridorů 

transevropských dopravních sítí (TEN-T), modernizace a zkapacitnění úseků kategorie 

D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T, opatření k minimalizaci vlivů již dokončených 

staveb na životní prostředí a veřejné zdraví, elektrizace dalších železničních tratí mimo 

síť TEN-T, budování obchvatů a zklidňováním dopravy v obydlené zástavbě mimo síť 

TEN-T, rozvoj sítě metra v Praze, vyšší zapojení železniční a vnitrozemské vodní 

dopravy do přepravních řetězců apod.  
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2.3.2.2 OP Životní prostředí  

Operační program Životní prostředí je určen například na výstavbu a rekonstrukci 

čistírny odpadních vod, úpravny vody, informační systémy předpovědní povodňové 

služby, rekonstrukce spalovacích zdrojů, budování zařízení na využívání odpadů, sanace 

kontaminovaných lokalit, infrastruktura pro program REACH, implementace soustavy 

Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, výsadba a obnova remízů, 

alejí, větrolamů, ochrana proti vodní a větrné erozi, zjištění negativních důsledků 

hornické činnosti, tvorba environmentálních informačních materiálů, instalace 

obnovitelných zdrojů energie, např. solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla, 

využití odpadního tepla atd.  

 

2.3.2.3 OP Podnikání a inovace  

Operační program Podnikání a inovace slouží k podporování začínajících podnikatelů, k 

rozvoji informačních a komunikačních technologií, k výstavbě a rekonstrukci zařízení 

na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů, ochraně  práv 

průmyslového vlastnictví, posílení vývojové a inovační kapacity podniků, podpora 

podnikatelských inkubátorů, infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů,  přípravě 

projektů podnikatelských nemovitostí a regionální infrastruktury, podpoře nabídky 

kvalitních poradenských služeb, marketingová připravenost malých a středních podniků 

s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích apod.  

 

2.3.2.4 OP Výzkum a vývoj pro inovace 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovaci je určen například na  obnovu 

výzkumných a vývojových laboratoří a na jejich vybavení moderní přístrojovou 

technikou, výstavbu, rekonstrukci a rozšíření kapacit center excelence, vybudování, 

rekonstrukce a rozšíření kapacit vědy a výzkumu (VaV) ve veřejném sektoru včetně 

terciárního vzdělávání, zlepšení informovanosti veřejnosti o VaV apod.  

 

2.3.2.5 OP Lidské zdroje a zaměstnanost  

Např. další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, uplatňování pružných 

forem organizace práce, zprostředkování zaměstnání, poradenské činnosti a programy, 

rekvalifikace, podpora začínajícím OSVČ, doprovodná opatření k získání a udržení 
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zaměstnání, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, vzdělávání subjektů působících v 

oblasti sociálního začleňování, poradenské činnosti a programy pro sociálně vyloučené 

skupiny, podpora činností odstraňujících bariéry rovného přístupu ke vzdělání a 

zaměstnání, posilování etických standardů a zefektivnění řízení lidských zdrojů ve 

veřejné správě včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné správy, politiků apod.  

 

2.3.2.6 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost financuje zavádění 

vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby 

modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby pro rozvoj 

klíčových kompetencí, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i 

mimo vyučování, podpora nabídky asistenčních služeb pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, rozvoj kompetencí pedagogů, rozšíření výuky v cizích 

jazycích, tvorba a modernizace kombinované a distanční formy studia, rozšíření 

výchovy k podnikatelství a inovacím, podpora mobility pracovníků mezi pracovišti 

výzkumu a vývoje a podnikatelským sektorem, stáže studentů, pedagogů a vědeckých 

pracovníků v soukromém a veřejném sektoru, podpora dalšího vzdělávání apod.  

 

2.3.2.7 Integrovaný operační program  

Integrovaný operační program financuje například podporu služeb informační 

společnosti vč. elektronické veřejné správy - eGovernment, digitalizace vybraných 

datových zdrojů, investiční podpora při zajištění dostupnosti služeb umožňující návrat 

příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce 

a do společnosti, modernizace přístrojového vybavení a zvýšení úrovně technického 

zázemí zdravotnických zařízení, vybudování školících středisek služeb zaměstnanosti a 

spolupracujících organizací, modernizace systému krizového a havarijního 

managementu, zavádění standardů ve službách cestovního ruchu, podpora prezentace 

ČR jako destinace cestovního ruchu, podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí, 

regenerace bytových domů v problémových lokalitách - ekologické a energeticky 

efektivní sanace bytových domů, opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce 

domu apod.  
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2.3.2.8 OP Technická pomoc  

Podpora řízení a implementace fondů EU v ČR - např. podpora monitorování, evaluace, 

publicity apod.[25] 

 

2.4 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA 

Do cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost spadá v období 2007-2013 z 

regionů soudržnosti České republiky jen Hlavní město Praha, ostatní regiony přísluší do 

cíle Konvergence. Pro Prahu jsou v cíli Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost připraveny dva operační programy (OP): OP Praha Konkurenceschopnost 

a OP Praha Adaptabilita.   

Dva OP určené výhradně pro Prahu mají kombinovaný charakter regionálních i 

tematických programů, jsou tedy určeny jen pro jeden region a týkají se širší škály 

problémových oblastí než poměrně úzce zaměřené tematické programy cíle 

konvergence, ale stále rozlišují mezi investičními a neinvestičními typy projektů. Na 

operační programy pro Prahu je  vyčleněno 343,3 miliónů € 

Řídícím orgánem pro oba pražské operační programy cíle Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost je Hlavní město Praha.[13] 

 

2.4.1 Alokace finančních zdrojů EU do OP Praha 

Následující tabulka zobrazuje alokaci finančních zdrojů do OP Praha:  

 
Operační programy Praha - alokace finančních zdrojů 

OP 
Příspěvek společenství 

[v mil.  EUR] 

Národní zdroje 

[v mil.EUR] 

Praha Konkurenceschopnost 264 46,6  

Praha Adaptabilita 108,4 19,1 

Celkem 372,4 65,7 

Tabulka 4 Alokace finančních zdrojů do OP Praha v mil. EUR [13] 
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2.4.2 Financované projekty z operačních programů Praha 

2.4.2.1 OP Praha Konkurenceschopnost  

Operační program Praha Konkurenceschopnost financuje například rozvoj 

tramvajových tratí, budování záchytných parkovišť, výstavba cyklostezek, rozvoj 

přípojek Internetu do obytných domů a menších firem, rozvoj e-služeb městské správy, 

obnova kontaminovaných, opuštěných a starých průmyslových areálů a pozemků 

(brownfields), revitalizace vodních toků a nádrží, budování protipovodňových opatření, 

protihlukové zdi podél komunikací, energetické úspory v budovách, využití odpadního 

tepla a obnovitelných zdrojů energie, rozvoj inovačních center, podpora partnerství 

výzkumných ústavů, Akademie věd ČR, vysokých škol a podniků, podpora zakládání 

technologicky orientovaných firem, podpora malých a středních podniků apod.  

 

2.4.2.2 OP Praha Adaptabilita  

Operační program Praha Adaptabilita je určen především na vzdělávací programy a 

kurzy zejména v oblastech informačních a komunikačních technologií, komunikačních 

dovedností, udržitelného rozvoje a jazykových znalostí a dovedností, příprava a inovace 

metodik a nástrojů dalšího vzdělávání, podpora budování kapacit lidských zdrojů ve 

výzkumu a vývoji, vzdělávání a poradenství při zakládání nových firem, navrhování a 

šíření inovačních a produktivnějších forem organizace práce, vzdělávání a odborná 

příprava pracovníků veřejné správy hlavního města Prahy, programy pro začlenění 

sociálně znevýhodněných osob na trh práce, podpora dalšího vzdělávání pracovníků v 

sociálních službách, rozvoj a inovace vzdělávacích programů na SŠ a VOŠ, rozvíjení 

spolupráce škol, podniků, vysokých škol a institucí z oblasti výzkumu a vývoje, 

podpora odpoledních vzdělávacích programů na školách s důrazem na rozvoj klíčových 

kompetencí, rozvíjení distančních a kombinovaných forem studia, zvyšování 

kvalifikace pedagogických pracovníků apod. [13] 

 

2.5 EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE 

Iniciativa Evropského společenství Interreg III z období 2000-2006 dala základ novému 

cíli politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) s názvem Evropská územní 

spolupráce (EUS) . 

 



 26  

2.5.1 Alokace finančních zdrojů EU do OP Evropská územní spolupráce 

Následující tabulka zobrazuje alokaci finančních zdrojů do OP Evropská územní 

spolupráce: 

Evropská územní spolupráce - alokace finančních zdrojů 

OP Přeshraniční spolupráce 
Příspěvek společenství 

[v mil.  EUR] 

Národní zdroje 

[v mil.EUR] 

ČR – Bavorsko 55,1 3,2 

ČR – Slovensko 56,6 3,3   

ČR – Sasko 67,2 3,9 

ČR – Rakousko 69,1 4,1     

ČR – Polsko 103,6 6,1   

Celkem 351,6 20,7 

Tabulka 5 Alokace finančních zdrojů do OP Evropská územní spolupráce v mil. EUR [13] 
 

2.5.2 Financované projekty  

2.5.2.1 Operační programy přeshraniční spolupráce  

Týkají se vždy hraničních regionů NUTS III sousedících s regiony v jiném členském 

státu. Pro Českou republiku tak existuje operační program (OP) pro přeshraniční 

spolupráci s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem.  

 

2.5.2.2 Operační program Meziregionální spolupráce  

Tento operační program je společný pro všechny členské státy EU a také Norsko a 

Švýcarsko.   

 

2.5.2.3 Operační program Nadnárodní spolupráce  

Pro tento operační program je EU rozdělena do několika zón, přičemž Česká republika 

patří do zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní spolupráce tak sdílíme s Rakouskem, 

Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z 

nečlenských zemí s částí Ukrajiny. [13] 
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2.6 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY 

V rámci cíle Konvergence je pro období 2007-2013 je připraveno celkem 7 regionálních 

operačních programům (ROP) určených pro celé území České republiky s výjimkou 

Hlavního města Prahy.  Regionální operační programy pokrývají několik tematických 

oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a 

zvýšení atraktivity regionů pro investory. Každý ROP je řízen samostatně Regionální 

radou příslušného regionu soudržnosti. [] 

 

2.6.1 Alokace finančních zdrojů do ROP 

V následující tabulce je uvedeno rozdělení finančních zdrojů do jednotlivých regionů 

z příspěvků společenství a z národních zdrojů. 

 
Regionální operační programy - alokace finančních zdrojů 

 ROP NUTS II 
Příspěvek společenství 

[v mil.  EUR] 

Národní zdroje 

[v mil.EUR] 

Jihovýchod 704 ,4 124  

Jihozápad 619 ,7 109,4 

Moravskoslezko 716,1 126,4 

Severovýchod 656,5 115,8 

Severozápad 745,9 131,6 

Střední Čechy 559,8 98,7 

Střední Morava 657,4 116  

Celkem 4 759 832,2 

Tabulka 6 Alokace finančních zdrojů do ROP v mil. EUR [21] 
 

2.6.2 Financované projekty z regionálních operačních programů  

Operační programy jsou nyní posuzovány Evropskou komisí. Přestože je každý ROP 

samostatným dokumentem spravovaným samostatnou regionální radou a reagujícím na 

potřeby příslušného regionu, obecně se zaměřují na obdobná témata, která lze shrnout 

do následujících oblastí:  
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2.6.2.1 Dopravní dostupnost a obslužnost  

Je určen například na výstavby, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a 

místních komunikací včetně odstraňování bodových závad na nich, výstavba stezek pro 

bezmotorovou dopravu, infrastruktura pro potřeby veřejné dopravy - dopravní 

terminály, železniční stanice, zastávky, informační systémy, pořízení vozidel veřejné 

dopravy, výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných regionálních 

letišť apod.  

 

2.6.2.2 Rozvoj území  

Financují se především přípravy rozvojových území pro podnikání, bydlení a služby, 

revitalizace centra města a památkových zón, výstavba, rekonstrukce a vybavení 

objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas, objektů sociální a 

vzdělávacích infrastruktury, stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, 

náměstí, architektonických prvků, odstranění nevyužitelných staveb a ekologických 

zátěží apod.  

 

2.6.2.3 Rozvoj cestovního ruchu 

Je využíván na výstavby a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, 

hippostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a 

značení, rekonstrukce, modernizace a rozvoj ubytovacích kapacit rozšíření o návazné 

služby (sportovní zařízení vč. půjčoven sportovních potřeb, wellness služby, zábavní 

centra apod.), rekonstrukce kulturní či technické památky nebo kulturní zajímavosti pro 

využití v cestovním ruchu, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně 

pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury, modernizace, rozvoj a rekonstrukce 

lázeňské infrastruktury a navazujících zařízení apod. 

 

2.6.2.4. Regionální rozvoj podnikání 

Např. rekonstrukce, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání včetně 

brownfields, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a 

lokalit menšího rozsahu, podpora investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a 

podmínky firem, škol a učilišť určených pro zaškolení absolventu a osvojení 

praktických dovedností apod.[21] 
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2.7 ROP NUTS II STŘEDNÍ MORAVA 

ROP NUTS II Střední Morava je určen pro region soudržnosti Střední Morava 

sestávající z Olomouckého a Zlínského kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní 

dostupnosti, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, zlepšování 

podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění 

vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, odstraňování ekologických zátěží.  

 

2.7.1 Žadatelé o podporu  

Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Správa 

železniční dopravní cesty, provozovatelé drážní dopravy, zájmová sdružení, nestátní 

neziskové organizace, podnikatelé, vlastníci nemovitostí v památkových zónách a další.  

 

2.7.2 Řídící orgán ROP Středí Morava   

Řídícím orgánem ROP Střední Morava je Regionální rada regionu soudržnosti Střední 

Morava. 

 

2.7.3 Financování ROP Střední Morava  

ROP Středí Morava je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ROP 

NUTS II SM  spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj 

vyčleněno 657,39 mil. €.. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování 

programu navýšeno o dalších 116,01 mil. €.  

 

RO P Střední Morava - Alokace  finančních zdrojů  [v mi l . EUR]

255,1

259

21,7

121,6

Doprava
Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Cestovní ruch
Technická pomoc

 
Graf 1 Alokace finančních zdrojů ROP SM [v mil EUR] 
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2.7.4 Financované projekty z ROP Střední Morava  

ROP MS 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. ROP Střední Morava byl 

schválen Evropskou komisí dne 3. prosince 2007.  

 

2.7.4.1 Doprava  

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 38,8 % ROP SM. Slouží především na   

rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úseků 

místních a účelových komunikací včetně odstraňování nebezpečných míst a zpracování 

projektové dokumentace a provedení dalších příprav nezbytných pro zahájení prací, 

obchvaty sídel, protihlukové stěny, protiprašná opatření, mimoúrovňová křížení 

biokoridorů s komunikacemi, výstavba, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro 

regionální letiště, infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik, 

budování přestupních terminálů integrované veřejné dopravy, nákupu dopravních 

prostředků včetně ekologických, budování systémů umožňující přednost dopravních 

prostředků hromadné dopravy na křižovatkách, výstavba regionálně významných stezek 

pro bezmotorovou dopravu a podobně.  

 

2.7.4.2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu  

Na prioritní osu 2 je z fondů Evropské unie vyčleněno 39,4 % ROP Střední Morava. 

Tyto prostředky mají být využity například na přeložky a výstavba technického a 

dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových 

obslužných komunikací, projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická 

soutěž, odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží, hrubé terénní úpravy a 

úpravy veřejných prostranství včetně  výsadby okrasné zeleně, obnova a rekonstrukce 

stávajících objektů, vzdělávací, sociální a zdravotnická infrastruktura, infrastruktura pro 

poskytování zájmových a volnočasových aktivit včetně kulturních, sportovních a 

multifunkčních zařízení, pořízení vybavení ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a 

technologický rozvoj, rekonstrukce, modernizace a revitalizace objektů pro podnikání, 

brownfields, infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik a dalších 

aktivit. 
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2.7.4.3 Cestovní ruch  

Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 18,5 % ROP Střední Morava. Finanční 

prostředky jsou vyčleněny na rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-

poznávací formy cestovního ruchu a lázeňství vč. návazné infrastruktury, vybudování 

jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek, navigačních tabulí, 

rekonstrukce kulturní či technické památky nebo kulturní zajímavosti vč. návazné 

infrastruktury, modernizace, výstavba nebo rozšíření ubytovacího zařízení vč. 

sportovních zařízení, služeb v rámci incentivní a kongresové turistiky, rozvoj a obnova 

areálu pro sjezdové či běžecké lyžování vč. návazné infrastruktury, komplexní a 

jednotný marketing turistické destinace, propagace regionálních produktů cestovního 

ruchu, zřízení jednotného informačního systému.  

 

2.7.4.4 Technická pomoc  

Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 3,3 % ROP SM. Jedná se o financování 

aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení 

ROP SM, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, 

zajištění publicity programu, poskytování informačních a poradenských služeb 

potenciálním žadatelům o podporu apod.[22].  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE ROŽNOVA POD RADHOŠTEM 

 

3.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Rožnov pod Radhoštěm se nachází na úpatí Beskyd na okraji Zlínského kraje. Město 

leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy, cca 70 km východně od Olomouce, 60 km 

severovýchodně od Zlína a 50 km od Ostravy. Město leží při úpatí posvátné hory 

Radhoště v údolí Rožnovské Brázdy. Je správním centrem mikroreginou Rožnovsko a 

má statut obce s rozšířenou působností. Mikroregion se člení do devíti obci tj. Rožnov  

pod Radhoštěm, Zubří, Dolní, Prostřední a Horní Bečva, Vidče, Vigatice, Valašské 

Bystřice a Husitsko.  Celkově se region rozkládá na území 239 km² a zaujímá tak asi 

6% Zlínského kraje.  Je známo především svým  skanzenem Valašské muzeum v 

přírodě, který založili Bohumír a Alois Jaroňkovi.  

 

 

Kdysi dřevěné městečko,  voňavé dřevem letitých jedlí, ze kterých bylo postaveno, se 

rozkládá po obou březích řeky Bečvy. Ještě počátkem dvacátého století zde byly v 

malebném údolí na úpatí památné hory Radhošť světově proslulé klimatické lázně. V 

posledních desetiletích se Rožnov pod Radhoštěm proměnil v moderní kulturní, 

obchodní a průmyslové centrum. Díky velmi příznivým klimatickým podmínkám, 

bohatství lesů a přírodním krásám stal se  významným turistickým a rekreačním 

centrem Moravskoslezských Beskyd a v současné době ho navštíví více jak půl milionu 

zahraničních i tuzemských turistů. Město a jeho okolí poskytují mnohé příležitosti pro 

Obrázek 2 Letecký pohled Obrázek 3 Členění mikrorgionu 
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turistické vycházky, běžkařské tůry, lyžování, koupání a také nabízí širokou škálu 

stravovacích i ubytovacích služeb. Má velmi dobré dopravní spojení po pozemních 

komunikacích, letiště v Ostravě-Mošnově, železniční trať Valašské Meziříčí - Rožnov 

pod Radhoštěm. Město je díky svému krásnému zasazení do Moravskoslezských 

Beskyd často nazýváno "perlou" nebo "srdcem" Beskyd a Valašska. Rovněž je 

považováno za "bránu" do Moravskoslezských Beskyd. [16] 

 

3.2 HISTORIE 

Rožnov pod Radhoštěm byl založen v polovině 13. století, mezi lety 1246 – 1267, 

olomouckým biskupem Brunem ze Salzburku. Právě z roku 1267 existuje první zmínka 

o městě, kterou dokladuje latinsky sepsaná poslední vůle biskupa ze dne 28. listopadu 

1267.   Bruno považoval tento koutek Moravy za velmi důležitý, poněvadž činil snadný 

přechod do Uher. Rožnov byl  poslední osadou u hranic moravsko–uherských a stal se 

strážcem tohoto přechodu.  

Nedaleko založené osady se zdvihal nad řekou Bečvou homolovitý vrch sopečného 

původu pojmenovaný jako  Hradisko. Právě zde byl ve 13. století postaven 

stejnojmenný hrad, který sloužil k ochraně Moravy před uherskými nájezdníky.  

V průběhu let se v Rožnově vystřídalo několik šlechtických rodů. Roku 1548 získali 

panství Žerotínové a udrželi si ho až do 19. století. Za jejich vlády došlo v Rožnově k 

rozkvětu hospodářství i řemesel. Významným se ve městě stalo sklářské řemeslo a 

tkalcovství. Tkaním plátna a mušelínu byl Rožnov známý v celé rakouské monarchii. 

Už v roce 1687 je v Rožnově uváděna papírna a od roku 1712 také pivovar. Věhlasu 

dosáhlo i valašské vyšívání.  Největší úspěch však měly zdejší klimatické lázně. V roce 

1796 si zdejších příznivých klimatických poměrů povšiml brněnský lékař dr. Kročák a 

poslal sem první čtyři pacienty s prsní chorobou. Překvapivě dobrý výsledek a 

narůstající počet hostů dal podnět ke vzniku klimatických lázní. Ty založil roku 1820 

tehdejší ředitel zdejšího panství Josef Drobník. Zpočátku se léčilo žinčicí a terénními 

vycházkami, později také koupelemi a elektroléčbou. Největšího rozkvětu dosáhly 

klimatické lázně na počátku 20. století, kdy během letní sezóny přijíždělo do Rožnova 

až 3000 hostů téměř z celého světa. Po lázeňské kolonádě v rožnovském parku se 

procházeli také světoznámý lékař, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, a 

zakladatel genetiky Georg Mendel. Tečku za lázeňskou historií učinila druhá světová 
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válka a tak lázeňskou historii v současnosti připomíná  už jen lázeňský dům v městském 

parku. Po roce 1945 zaznamenalo město největší rozmach. Byl zde postaven 

průmyslový podnik Tesla.Pro Rožnov pod Radhoštěm j typická architektura minulých 

desetiletí s panelovými domy a rozsáhlou průmyslovou sférou v severozápadní části. K 

památným objektům ve městě patří katolický chrám,zasvěcený Všem Svatým, 

postavený v letech 1748-52.  I dnes mění Rožnov pod Radhoštěm svou tvář. Jsou 

rekonstruovány měšťanské domy na náměstí a i vzniká nové obchodní centrum. [16] 

 

3.3 GEOGRAFICKÉ ÚDAJE 

 
Zeměpisná šířka 49° 27' 35" s. š. 

Zeměpisná délka 18° 8' 17" v. d. 

Nadmořská výška 378 m. n. m. 

Nejvyšší bod 1129 m.n.m hora Radhošť 

Rozloha 39,47 km² 

Tabulka 7 Geografické údaje 
 

3.4 PŘÍRODNÍ A KLIMATICKÉ PODMÍNKY 

Na rozdíl od okolního území, které spadá do chladné klimatické oblasti, podnebí 

v Rožnovské brázdě je mírně teplé. V nejnižších polohách průměrná roční teplota 

dosahuje 7,3°C a srážky 886 mm. S postupující výškou teplota klesá, na hřebenech hor 

činí okolo 5°C a nejchladnější jsou Moravskoslezské Beskydy, kde je teplota 3°C . 

Oblast mikroregionu se nachází na úpatí Moravskoslezských Beskyd na severu a na 

Vsetínských vrchů na jihu. Unikátnost přírodních podmínek mikroregionu se odráží 

také v tom, že převážná část dvou pohoří je zahrnuto do chráněné krajinné oblasti 

Beskydy. Toto turisticky a rekreačně atraktivní území je celoročně vyhledávané turisty. 

Na druhou stranu limity CHKO jsou omezujícím faktorem pro rozvoj jakýchkoliv 

aktivit v rámci cestovního ruchu.  

Nejvýznamnějším vodním tokem mikroregionu je pak Rožnovská Bečva protékající 

Rožnovem po Radhoštěm.  Na rožnovské Bečvě je vybudována vodní nádrž o rozloze 

cca 15 ha, která současnosti ale slouží jako rekreační středisko s možností koupání a 

vodních sportů.  
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3.5 OBYVATELSTVO 

Dynamika růstu obyvatel byla nejprve ovlivněna hospodářskou krizí, která postihla 

Rakousko-Uhersko v 80. a 90. let 19. století, záporný přírůstek obyvatelstva byl 

zapříčiněn záporným migračním saldem (vystěhovalectví do Vídně, USA). Další pokles 

lidnatosti nastal jako důsledek 1. světové války. Tendence poklesu obyvatel pokračoval 

až do počátku 50. let  až po roce 1998 opět začal úbytek obyvatel. Lidé se začali 

migrovat do větších měst za prací. Ke změně došlo až v roce 2007, kdy byl zaznamenán 

nárůst přibližně o 300 osob Tedy stav obyvatel k  31.12. 2007 činí počet obyvatel 17 

312, kde průměrný věk je zhruba 40,3 let, což je srovnatelné s průměrem České 

republiky (40,2 let).  Do budoucna lze očekávat, s ohledem na celostátní trend stěhování 

se do satelitních městeček, nárůst populace u měst ve velikosti od 10 000 až 20 000 

obyvatel.[19] 

Věková struktura obyvate l

65 +
13%
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15%

15 - 65
72%

 

Graf 2 Věková struktura obyvatel [19] 
 

3.5.1 Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

V Rožnově pod Radhoštěm se nachází pět mateřských škol, které jsou zřízeny městem. 

Celková kapacita předškolních zařízení je 609 míst. Dvě mateřské školy nabízejí 

celkem 3 speciální třídy pro děti postižené souběžně více vadami nebo vadou řeči.  Je 

zde zřízeno šest základních škol. Z toho dvě základní školy jsou pouze pro první stupeň.  

Další tři základní školy jsou určeny pro první i druhý stupeň. Ve městě je zřízena i    

zvláštní škola.  Dále se zde nachází soukromá základní škola Sedmikráska, která má 

kapacitu pouze 135 žáků. Ve městě je i základní umělecká škola, která se zaměřuje na 

vzdělání ve čtyřech oborech a to výtvarný, taneční, literárně- dramatických a hudební, 

která je určena pro talentované děti ve věku od 6 do 18 let. Zajímavou činnost zajišťuje 
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středisko volného času. Kapacita v základních školách na území města je celkem 2 421 

žáků a je využita pouze z 58%. 

Studenti po ukončení školní povinné docházky si mohou vybrat ze tří středních 

odborných škol, které jsou zřízeny Zlínským krajem. Středoškolské vzdělávání ve městě 

nabízí celkem 19 středoškolských a učebních oborů. Jedná se o střední školu 

informatiky, elektroniky a řemesel, a střední škola zemědělská a přírodovědná. Ve městě 

je i jedno gymnázium, které zahrnuje jak osmileté, tak i čtyřleté studium.  Dále je 

možné pokračovat ve studiu na soukromé škole cestovního ruchu s rozšířenou výukou 

jazyků.  Vysokoškolské vzdělání je poskytováno ve Valašském Meziříčí, v Ostravě nebo 

ve Zlíně. Ve zlínském kraji má nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel právě 

Rožnov pod Radhoštěm. [23] 

 

 

Graf 3 Vzdělanostní struktura obyvatel [v %] [23] 

 

3.5.2 Zaměstnanost obyvatelstva 

 

 
Uchazeči 

celkem 

Ekonomicky  

aktivní 

Míra nezaměstnanosti  

v [%] 

2006 939 9 286 10,1 % 

2007 711 9 286 7,7 % 

2008 652 9 286 7 % 

1.1.2009 742 9 286 8 % 

Tabulka 8 Míra nezaměstnanosti v letech 2006 -2008 
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Před rokem 2006 byla ve městě vysoká míra nezaměstnanosti. Tento fakt byl způsoben 

přeměnou tehdejší centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku založenou na tržních 

principech a se změnou vnějších podmínek došlo k razantnímu propadu průmyslové a 

zemědělské výroby, což vyvolalo rychlý pokles počtu pracovních míst v těchto 

odvětvích.  Tuto situaci výrazně zlepšil dynamicky rozvíjející se sektor služeb.  Po roce 

2006 se tato situace výrazně zlepšila. Největší podíl na tom měl rozvoj cestovního ruchu 

v celém mikroregionu, jako bylo otevření nových lyžařských středisek a dalších 

rekreačních center. V důsledku celosvětové finanční krize byl v tomto kraji zaznamenán 

mírný nárůst nezaměstnanosti. K 1. lednu 2009 činí míra nezaměstnanosti 8 %. [18] 

 

3.6 PRŮMYSL A SLUŽBY 

Dříve se průmyslová výroba orientovala především na textilní průmysl. Ve 20. století se 

výrazně zvýšil podíl elektrotechnické a strojní výroby. Mezi nejvýznamnější 

průmyslové zaměstnavatele ve městě patří např. ON SEMICOMDUCTOR CZECH 

REPUBLIC, s.r.o., LOANA a.s., REMAK a.s., a další významné průmyslové firmy 

zaměstnávající více jak 100 osob. Největší podíl podnikajících subjektů se orientuje na 

odvětví služeb. 

 

Obec Zemědělství Průmysl Stavebnictví Služby 

Rožnov pod 

Radhoštěm 
5,30% 15,70% 7,50% 71,50% 

Tabulka 9 Struktura ekonomických subjektů dle odvětví 

 

3.7 UBYTOVÁNÍ A  POHOSTINSTVÍ 

3.7.1 Ubytovací zařízení 

Největší kapacitu ubytovacích zařízení v mikroregionu vykazuje podhorský Rožnov pod 

Radhoštěm, který nabízí 26 ubytovacích zařízení z čeho největší část tvoří hotely a 

penziony.  Jednou z možností ubytování je nabídka místních občanů, kteří pronajímají 

chaty v okolí města. Problematickým místem není velikost ubytovací kapacity 

mikroregionu, ale její stávající stav co se kvality ubytování a doprovodných služeb týče. 

V drtivé většině případů se jedná o zařízení vybudovaná před rokem 1989 zahrnující 

bývalá podniková rekreační střediska, hotely a ubytovny. Tato zařízení často prošla 
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několikrát procesem změny majitele, kdy jejich stav nebyl přibližován standardu 

obdobných ubytovacích zařízení ve srovnatelných oblastech. Omezená schopnost 

stávajících zařízení dostát zvyšování nároků návštěvníků na kvalitu ubytovacích služeb 

tak znamená sníženou konkurenceschopnost na trhu. Tento problém navíc umocňuje i 

současný trend v cestovním ruchu, a to významná návštěvnost ubytovacích zařízení 

nejen ze strany klientů střední třídy, ale i třídy vyšší, kteří při svých cestách vyžadují 

nejvyšší luxus a kvalitu poskytovaných služeb. To se týká především zahraničních 

turistů, ale do budoucna ve stále rostoucí míře také občanů České republiky. 

V mikroregionu je situováno také několik kempů, z nichž některé pomalu přestávají 

dosahovat dnešního běžného standardu. Tomuto faktu je zapotřebí do budoucna věnovat 

pozornost, protože poznatky z praxe říkají, že právě tento druh ubytování prodlužuje 

pobyt turisty v regionu na více než 2 noci. Navíc kempy mají na Rožnovsku dlouhou 

tradici a dokáží každoročně přilákat významné množství návštěvníků. 

 

Rožnov pod 

Radhoštěm 
hotel penzion 

turist. 

ubytovna 
ubytovna privát kemp Celkem 

Počet zařízení 8 7 2 3 4 2 26 

Počet lůžek 623 460 150 343 44 361 1981 

Tabulka 10 Počet ubytovací zařízení ve městě Rožnov pod Radhoštěm 

 

3.7.2 Restaurační zařízení  

V Rožnově pod Radhoštěm se nachází přibližně 42 restauračních zařízení. Převládají 

zde především tradiční české kuchyně. Návštěvník má také výběr z celé řady 

celosvětových kuchyní.   Město má 65%-ní koncentraci těchto služeb v celém 

mikroregionu. [23] 
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3.8 NÁVŠTĚVNOST REGIONU 

V tabulce jsou uvedeny údaje návštěvnosti jednotlivých regionu. Je zřetelné, že Střední 

Morava patří k nejméně navštěvovaným regionům. Pouze 25% z celkového počtu 

turistů Střední Moravy tvoří zahraniční návštěvníci, zbylou část tvoří turisté z tuzemska, 

kteří se zavítají především v zimní sezoně.  

 
Hosté 

Region 
Celkem Tuzemští Cizinci 

Praha 4 108 565 383 385 3 725 180 

Jižní Čechy 571 475 415 021 156 454 

Šumava 690 438 454 167 236 271 

Severozápadní Čechy 385 056 218 408 166 648 

Východní Čechy 659 905 531 827 128 078 

Vysočina 389 272 329 990 59 828 

Jižní Morava 1 305 906 896 111 409 795 

Severní Morava 971 878 807943 163 935 

Střední Morava 278 192 206 310 71 882 

Tabulka 11 Návštěvnost jednotlivých regionů v roce 2005[17] 
 

3.9 DOPRAVA 

Rožnov pod Radhoštěm je dostupný jak individuální tak i hromadnou automobilovou 

dopravou. Velkým hendicapem regionu je neexistence silnic vyšších tříd jako jsou 

dálnice, rychlostní silnice či čtyřproudové silnice. Hlavním silničním spojením je silnice 

I/35, která město spojuje s Olomouckým kraje a Slovenskem a silnice I/58, která spojuje 

s Moravskoslezským krajem. 

 

� Osobní automobilová doprava 

Největší podíl na celkové dopravě tvoří osobní automobilová doprava. Tvoří ji 

jednak individuální doprava jako jsou cesty do zaměstnání a cesty ostatní 

za službami, kulturou a odpočinkem a doprava hospodářská což jsou například cesty 

související s výkonem povolání. Městem projíždí denně zhruba 13 000 vozidel 

denně.  
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� Autobusová (hromadná) doprava   

Z hlediska hromadné dopravy jsou významnými dopravními uzly v okolí 

mikroregionu města Valašské Meziříčí, Frýdek – Místek a Žilina. Autobusové 

spojení mezi těmito městy a Rožnovem pod Radhoštěm, jako centrem 

mikroregionu, je kvalitně obslouženo jak místními, tak i dálkovými a 

mezinárodními autobusovými linkami. Místní autobusovou dopravu zajišťuje 

společnost Vsetín a.s. 

 

� Železniční doprava  

Je zajišťována po trati ČD č. 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm, 

z obcí mikroregionu na ní leží obce Zubří a Rožnov pod Radhoštěm. Po trati je 

vedeno až 13 párů osobních vlaků denně.  

 

� Cyklistická doprava 

Mikroregionem procházejí cyklotrasy:  

� 46 (Beskydsko – karpatská magistrála),  

� 6016 (Hodslavice – Rožnov pod Radhoštěm),  

� 6012 (Valašské Meziříčí – Velká Lhota – Rožnov pod Radhoštěm), 

� 6013 (Rožnov pod Radhoštěm – Soláň- Třeštík – Bumbálka),  

� 3014 (Rožnov pod Radhoštěm – Vigantice – Soláň),  

� 6015 (Soláň- Horní Bečva – Bařiny).  

Dále je v mikroregionu Rožnovsko postupně budována potřebná síť navazujících 

cyklostezek. 

 

� Letecká doprava  

V současnosti Rožnovsko nemá žádné regionální letiště. V mikroregionu se 

nacházejí pouze přistávací plochy pro vrtulníky  pro noční provoz (Valašské 

Meziříčí, Vsetín, Kroměříž, Uherské Hradiště) Nejblíže se nacházejí letiště 

v Ostravě, v Kunovicích, v Brně. Nejbližší velké mezinárodní letiště je pak ve 

Vídni.[23] 
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3.10 CESTOVNÍ RUCH 

V minulosti byl region využíván především k provozování dětský táborů a podnikových 

zájezdů. Tomu faktu odpovídají i některá ubytovací zařízení, která byla vybudována 

před rokem 1989 sloužící jako ubytovny a podniková rekreační zařízení. V současné 

době vzrostl zájem turistů jak z tuzemska, tak i ze zahraničí, a právě proto je nutné 

neustále obnovovat a přizpůsobovat nabídky současným trendům. Pro aktivní 

zajišťování rozvoje tohoto území je ustanovena konkrétní osoba starající se o 

problematiku cestovního ruchu a podílí se i na zpracování koncepce pro rozvoj turismu.    

 

3.11 SPORTOVNÍ VYUŽITÍ 

V oblasti cestovního ruchu lze na území mikroregionu identifikovat dvě hlavní sezóny,a 

to letní a zimní. V období mezi těmito sezónami, jaro a podzim, jsou kapacity 

mikroregionu nevytíženy.  

 

3.11.1 Letní sezóna 

Dominantou letní sezóny je především pěší turistika a cyklistika. V okolí Rožnova pod 

Radhoštěm se nachází stovky kilometrů značených turistických a cyklistických tras v 

nadmořských výškách od 350 do 1150 m. Nejvýznamnějším  turistickým cílem je 

Valašské muzeum v přírodě. Dále pak turistická stezka vedoucí z Rožnova pod 

Radhoštěm do Bystřičky až do Vsetína. Trasa je 28 km dlouhá a je vhodná pro náruživé 

turisty. Území mikroregionu je obsluhováno cyklobusy, které slouží k návozu cyklistů 

do mikroregionu z okolních měst jako je Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Valašské 

Meziříčí.  Dalším neméně významným bodem je vodní nádrž Horní Bečva sloužící v 

současnosti ke koupaní, vodním sportům a rybaření.  

 

3.11.2 Zimní sporty 

Mikroregion Rožnovsko, ostatně jako i zbytek Beskyd, má vybudovanou pověst 

lyžařské lokality. Z nejvýznamnějších turistických aktivit je však jednoznačně 

dominantní aktivitou sjezdové lyžování a snowboarding. Druhou významnou aktivitou 

jsou dlouhé běžkařské tratě, které jsou v létě využívány pro pěší turistiku či cyklistiku.  
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3.11.3 Ostatní sportovní vybavenost města 

Rožnov pod Radhoštěm nabízí řadu sportovišť pro zimní i letní sporty. Široké možnosti 

sportovního vyžití uspokojí jak aktivní sportovce a profesionály, tak i ty co hledají 

aktivní odpočinek.  V následují tabulce jsou uvedeny ostatní aktivity ve městě. 

 
Sportovní aktivity Počet 

Venkovní bazén 1 

Sauny   4 

Fitcentrum  6 

Tenisové kurty  5 

Víceúčelová sportovní hřiště   3 

Golfové hřiště   1 

Minigolfové hřiště  2 

Skokanské můstky  1 

Lyžařská trasa  1 

Půjčovna sportovních potřeb  2 

Horolezecká stěna  1 

Lanová lezecká stěna  1 

Krytý bazén  1 

Zimní stadion  1 

Střelnice  1 

Jezdecký areál  1 

Tabulka 12 Počet sportovních zařízení [24] 
 

Návštěvníci mohou ve městě také navštívit bowlingové centrum, squashové centrum, 

paintballové hřiště a další. I milovníci rybářského sportu si mohou prověřit své umění v 

pstruhových vodách, případně ve vodách přehrad a rybníků, nacházejících se v 

nedalekém okolí Rožnova.[24] 
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3.12 KULTURA 

Oblast Rožnovsko je považováno za turisticky atraktivní prostředí. Je to zejména díky 

zachované a velmi rozmanité přírodě, velké rozloze různorodých lesních ploch a 

turisticky atraktivnímu prostředí s řadou přírodních pozoruhodností, kulturně 

historických památek a tradic. Mezi hlavní turistické atrakce města patří především 

Valašské muzeum v přírodě, Kostel všech svatých, Evangelická modlitebna, Lázeňský 

dům a zřícenina hradu Hradisko. Ve městě samozřejmě lze navštívit muzeum, městské 

divadlo, kino Panorama, galerie a za prohlédnutí stojí i výrobna ručně vyráběných 

svíček.  

Městské akce zajišťuje T klub  - kulturní agentura, která má ve své správě divadlo 

Panorama, společenský dům a galerii. V těchto prostorech pořádá společenské a kulturní 

akce a to především plesy, hudební koncerty, výstavy, vzdělávací i cestopisné 

přednášky, filmové festivaly a další. Každoročně pořádá pro malé děti lampiónový 

průvod.  Městský úřad spravuje činnost městské knihovny a především činnost 

Valašského muzea. Muzeum každoročně pro své návštěvníky připravuje  programy jako 

je například „Valašský rok“ počíná v únoru Masopustem s tradičním maškarním 

průvodem a končí „Vánocemi na dědině“ a „Živým Betlémem“.Každou sobotu a neděli 

od května do září probíhají programy pro milovníky lidové hudby, zpěvu a tance na 

pódiu komorního amfiteátru. Dále pak pořady, při nichž jsou oživovány staré způsoby 

zemědělské a domácí práce, dřevozpracující řemesla, zpracování textilních vláken, 

s názvy „Velký redyk“, „Velké prádlo“, „Lněná sobota“, „Podzim na chalupě a na poli“, 

Jarmarky a festivaly – nejvýznamnější jsou Rožnovská Valaška, Rožnovské slavnosti, 

Dny krajanů.[16] 

 

3.13 ANALÝZA POTENCIONÁLNÍHO ZÁKAZNÍKA 

Z informací agentury CzechTourism doplněných o zjištění získaná během 

dotazníkového šetření, bylo zjištěno, že typickým návštěvníkem mikroregionu je pár ve 

věku 26 – 49 let s dvěma dětmi. Nejčastěji přijíždějí osobním automobilem a zdržují se 

obvykle jeden až dva dny.  Nejvíce preferují hotely 3+, a celkově utratí kolem 5000,- 

Kč. K    plánování nejvíce využívají internetové zdroje a doporučení svých známých.[]  
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3.14 SWOT ANALÝZA 

Na základě dostupných informací o daném regionu v oblasti cestovního ruchu jsem 

vypracovala vnitřní slabé a silné stránky regionu a jeho příležitosti a hrozby, které by 

mohly ovlivnit rozvoj cestovního ruchu.  

 
Silné stránky Slabé stránky 

Přírodní potenciál  

� vodní nádrž Horní Bečva, 

� hora Radhošť 

� unikátní krajinný ráz, 

� značná část zalesnění, 

� specifické přírodní podmínky vhodné 

pro zimní i letní turistiku a rekreaci, 

� hornaté útvary vhodné pro turistiku i 

cyklistiku. 

 
Historický potenciál 

� historické památky – zříceniny hradu, 

památná místa, lázeňská budova, 

kamenná kaple se zvonicí, atd. 

 

 

Kulturní potenciál 

� Valašské muzeum v přírodě, 

� vodní nádrž Horní Bečva, 

� pořádání tradičních akcí. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Přírodní potenciál 

� omezující limity CHKO, 

� přísnější pohyby turistů. 

 

 

 

 

 

 

 
Historický potenciál  

� omezené spojení k památkám, 

� omezené propagační materiály,  

� nedostatek finančních prostředků 

na rekonstrukce. 

 

Kulturní potenciál  

� opakované akce, 

� omezená nabídka nových 

kulturních akcí, 

� malá nabídka programů pro malé 

děti. 
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Dopravní potenciál 

� dostupnost mikroregionu z hlediska 

všech druhů dopravy, 

� doprava do okolních turistických 

center, 

� existence mezinárodní dopravy 

� existence značených turistických a 

cyklistických tras. 

 

 

 

Ubytování a pohostinství 

� dostatečná kapacita ubytování s 

nižším standardem,  

� přijatelné ceny za ubytování i 

stravování, 

� tradičný i světové kuchyně. 

 
 
 
 

Sportovní využití 

� vodní sporty na řece Horní Bečva, 

� vodní sporty v nádrži Horní Bečva, 

� rybaření, 

� lovecká turistika, 

� jezdectví,  

� běžecké, pěší a cyklotrasy, 

� ski areály, 

� sportovní hřiště. 

 

 

 

Dopravní potenciál  

� špatný stav komunikací, 

� špatné napojení na dálniční a 

rychlostní komunikaci, 

� přetížení autobusové dopravy v 

rámci sezóny, 

� nedostatečně rozvinuté služby pro 

cyklisty, 

� nevyhovující systém turistických 

okruhů. 

 

Ubytování a pohostinství 

� nízká kvalita ubytovacích a 

doplňkových služeb, 

� absence luxusních hotelů, 

� nízký počet hotelů 3+, 

� nevyhovující stav  některých 

kempů, 

� absence rychlého občerstvení. 

 
Sportovní využití 

� velmi omezené možnosti koupání 

(venkovní, vnitřní), 

� omezené možnosti využití kapacit 

stávajících zařízení v obou 

sezónách, 

� nevyužitý potenciál stávajících 

sjezdovek,  

� absence strojově udržovaných 

běžeckých tratí, 

� nedostatek interiérových aktivit, 

� omezené možnosti pro 
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Ekonomika 

� investiční potenciál, 

� podnikatelská příležitost,  

� levnější pracovní síla. 

 

Lidské zdroje 

� kvalitní vzdělání a výchova 

kvalifikované pracovní síly pro oblast 

cestovního ruchu, 

� zájem o cestovní ruch.  

 

 
Marketing  

� image mikroregionu, 

� silný potenciál značek Valašsko a 

Rožnovsko, 

� zázemí pro potřebnou propagaci. 

 

Informa ční systém 

� kvalitní webové stránky, 

� sněhové zpravodajství v ČT. 

 

 

Konkurence 

� cenová výhoda oproti ostatní 

regionům. 

 

adrenalinové a atraktivní sporty, 

� absence sportovního komplexu, 

� omezené možnosti pro malé děti, 

� omezené doplňkové služby. 

 
Ekonomika 

� absence cíleného marketingu,  

� nízká kupní síla v regionu. 

 

 

Lidské zdroje 

� nedostatečná spolupráce subjektů v 

oblasti cestovního ruchu, 

� nedostatek odborníku na turismus, 

� vyšší nezaměstnanost mimo 

sezónu. 

 
Marketing  

� překrývání aktivit jednotlivých 

subjektů, 

� nedostatečná propagace a 

prezentace regionu. 

 

Informa ční systém 

� nekvalitní informační značení  a 

navigační systém, 

� nevyřešené informační centrum. 

 

Konkurence 

� nedaleké rekreační střediska 
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Příležitosti Hrozby 

Přírodní potenciál  

� využití přírodního bohatství k rozvoji 

sportovních aktivit. 

 
 
 
Kulturní potenciál  
 
� ucelené nabídky služeb 

� rozšiřování a obnova kulturních akcí. 

 

Dopravní potenciál  

� možnost řešení integrovaného 

systému, 

� dobudování dopravních tahů, 

� vybudování páteřní cyklotrasy a 

rozšíření na ni navazujících tras. 

 

Ubytování a pohostinství 

� vzrůstající trend tuzemských i 

zahraničních klientů, 

� vrůstající význam kongresového a 

incestního cestovního ruchu, 

� rostoucí význam agroturistiky,  

� zřízení bezbariérových zařízení, 

� příležitost pro drobné podnikatele. 

 

Sportovní využití 

� rekonstrukce a revitalizace stávajících 

sportovišť, 

� využití vodní nádrže, 

� zavádění nových atraktivních sportů a 

Přírodní potenciál  

� zakládaní nelegálních skládek, 

� restriktivní politika státu v oblasti 

životního prostředí. 

 

Kulturní potenciál 

� jednostranné zaměření kulturních 

aktivit. 

 
 

Dopravní potenciál  

� nedostatek finančních prostředků, 

� nedostatek parkovací kapacity, 

� nárůst automobilové osobní a 

nákladní dopravy, 

� chátrání místních komunikací. 

 
Ubytování a pohostinství 

� zanedbání ubytování vyššího 

standardu, 

� nezájem návštěvníků o region, 

� nezajímavá nabídka pohostinství. 

 

 

 

 

Sportovní využití 

� zastaralé a nevyhovující zařízení ve 

ski areálech, 

� nedořešení možností interiérových 

aktivit, 



 48  

pro ně vytváření sportovišť, 

� propojení mezi ski areály,  

� rekonstrukce koupališť 

 

Ekonomika 

� maximální využití dostupných 

podpůrných programů, 

� rozvíjení partnerství a spolupráce 

veřejné správy, soukromého sektoru a 

neziskových organizací. 

 

Lidské zdroje 

� uplatnění žen s menšími dětmi, 

seniorů a osob s nižší kvalifikací v 

cestovním ruchu,  

� školící a vzdělávací programy, 

� zvýšení pracovních míst. 

 
Marketing 

� respektování nových trendů v 

cestovním ruchu, 

� rovnoměrné pokrytí dne celodenní 

nabídkou aktivit. 

 

 
Informa ční systém 

� rozvoj moderních komunikačních a 

informačních technologií, 

� umístění infokiosků na více místech 

regionu, 

� rozvoj rezervačního systému přes 

internet. 

 

� nedořešení koupališť, 

� nedostatek financí na rekonstrukci 

sportovních objektů. 

 

Ekonomika 

� nezískání dotací, 

� nevyužití dostupných zdrojů, 

� nečinnost a nezájem představitelů 

města, 

� růst nezaměstnanosti. 

 

Lidské zdroje 

� nedostatek kvalifikované pracovní 

síly, 

� nezájem o školící a vzdělávací 

kurzy, 

� nezájem o cestovní ruch. 

 
Marketing 

� sílící konkurence s komplexním 

marketingem, 

� neochota ke spolupráci na cíleném 

a systematickém potenciálu 

mikroregionu. 

 
Informa ční systém 

� nedořešení informačního centra, 

� špatné nastavení informačního 

systému, 

� nezavedení moderních technologií. 
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Konkurence 

� výhodné spojování podnikatelských 

subjektů. 

Konkurence 

� zvýšený boj o zákazníky, 

� nekalé praktiky konkurentů, 

� stále rostoucí konkurence. 

Tabulka 13 SWOT analýza města 

 

3.14.1 Shrnutí SWOT analýzy 

Silnou stránkou mikroregionu je především jeho atraktivnost, kterou doplňuje 

historický, přírodní a kulturní potenciál.  Na území se nacházejí dvě důležitá centra 

cestovního ruchu a to Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva, které představují spádové 

oblasti. Turistický ruch na Rožnovsku je orientován převážně na poznávací a aktivní 

sportovní turistiku a cykloturistiku. Na území se nachází řada významných turistických 

cílů, pamětihodností, přírodních útvarů. Nejvýznamnějším atraktorem je Valašské 

muzeum v přírodě, nádrž Horní Bečva a Pustevny. V zimní sezóně je dominantou 

sjezdové lyžování, snowboarding a běžecké lyžování.  

 

Největší slabou stránkou v rámci dopravy je připojení na rychlostní a dálniční 

komunikaci, ale i špatný navigační systém. Jak již bylo řečeno v letní sezoně dominuje 

především turistika, avšak stávající vycházkové okruhy jsou špatně značeny a nejsou 

vzájemně provázané s turistickými cíly. Největším limitujícím faktorem, který omezuje 

jakýkoliv rozvoj cestovního ruchu je CHKO Beskydy. Veškerá plánované aktivity musí 

být posouzeny z hlediska dopadu na životní prostředí.  

Významný handicapem se stává stále snižující počet koupališť. V minulosti vybudovaná 

koupaliště přestávají odpovídat současným hygienickým normám. Také v regionu chybí 

zařízení, které by v sobě kombinovalo venkovní a vnitřní bazény, případně i s prvky 

vodní zábavy a sportu. Ve městě je také velice omezená nabídka interiérových 

sportovišť, která by mohla byt využívaná především mimo hlavní sezóny. 

Za významný problém lze označit i nízkou úroveň ubytovacích zařízení, které 

neodpovídají současným trendům a tak i snižují poptávku po tomto regionu.  

Za nedostatek regionu lze považovat omezenou nabídku lázeňství, které je v současné 

době velice populárním a vyhledávaným odvětvím relaxace.  
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Dalším bodem, kterému je nutné věnovat pozornost je vytvoření kvalitního 

informačního a rezervačního systému a vybudování prostorových kapacit pro tento 

systém.  

 

Příležitostí pro mikroregion je využití přírodního, kulturního a historického potenciálu, 

vytvořit nabídku komplexních služeb, jak pro zimní a letní využití, tak i pro vnitřní a 

venkovní aktivity. Dořešit výstavbu komunikací, fungující informační systém, efektivně 

se snažit získávat finanční prostředky z fondů EU a využívat dotační politiku státu. Tyto 

finanční prostředky by měl maximálně využít k rozvoji cestovního ruchu a ekonomické 

stabilitě města. 

 

Největší hrozbou může být neaktivní přístup ke všem nutným změnám v, k řešení 

problematiky rozvoje cestovního ruchu a nesprávné využívání financí získaných z 

podpůrných fondů. Neaktivní přístup by ovlivnil obchodní sféru, opožďování za 

konkurujícími regiony a ekonomický propad.  
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4 PROJEKTOVÁ ČÁST  

  
4.1 CÍL PROJEKTU 

V této části  práce se zaměřuji na přípravu několika návrhů, které by mohly svým 

uskutečněním pozitivně přispět k rozvoji cestovního ruchu, zvýšily  by tak lukrativnost 

a konkurenceschopnost území,  přispěly k nárůstu návštěvnosti, rozvoji podnikání,  

vytvoření nových pracovních míst a rozšíření sportovních i nesportovních aktivit  pro 

místní obyvatele a turisty. Na základě těchto projektů by mělo vzniknout ucelené 

zázemí pro různé druhy volno časových aktivit a eliminovat tak chybějící nedostatky v 

současné nabídce služeb.  

Na základě zjištěných poznatků z analýzy města Rožnov pod Radhoštěm navrhuji níže 

uvedené projekty, u nichž se domnívám, že by splnily dané cíle.  

 

� Přístavba venkovního bazénu 

Projekt zahrnuje přístavbu venkovního bazénu v areálu krytého bazénu, spojeného  

průplavovým tunelem, s prvky vodní zábavy. Vznikne tak moderní areál 

odpovídající dnešním trendům. 

 

� Rekonstrukce ski areálu 

  Rekonstrukce lyžařského areálu, doplněný o nabídku nových zimních aktivit. 

 

� Výstavba lázní  

 Projekt je zaměřen na obnovu lázeňství v regionu. Jedná se o výstavbu menšího 

lázeňského domu, s širokou nabídkou lázeňských procedur. 
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4.2 NÁVRH 1 -  VYBUDOVÁNÍ VENKOVNÍHO KOUPALIŠT Ě 

 

4.2.1 Zaměření projektu 

Návrh je zaměřen na zvýšení využití potencionálu letní sezony a rozšíření kapacity 

stávajících koupališť, které se nacházejí v Rožnově pod Radhoštěm.  

Jednou z vhodných možností je rozšíření stávajícího krytého bazénu o venkovní s prvky 

vodních atrakcí (tobogany, umělé vlny atd.). Jednalo by se o vytvoření průplavového 

tunelu mezi oběma bazény. Tato atrakce je velice populární, neboť návštěvníci mají 

možnost využít celého komplexu zároveň. V mnoha městech takové komplexy již 

existují (např. Brno – Kraví hora, Vyškov – aquapark, atd.).  

 

4.2.2 Výchozí stav  

Velkým handicapem města i mikroregionu je chybějící nabídka kvalitního venkovní 

koupaní s prvky vodních atrakcí. V současnosti je v Rožnově pod Radhoštěm pouze 

jeden venkovní bazén, který se nachází ve Sport campu v okrajové části města. Ovšem 

stav tohoto zařízení přestává odpovídat nynějším standardům. 

Pro obyvatele regionu a turisty je celoročně otevřen krytý bazén, který neodpovídá 

nynějším trendům v oblasti cestovního ruchu. Propojení vnitřní a venkovní části dojde k 

vytvoření ucelené nabídky sportovně – relaxačních služeb, nabízející širokou škálu 

možností aktivního i neaktivního odpočinku.  

Vodní sporty představují jednu  z nejvyhledávanějších aktivit  letní sezóny, lidé 

vyhledávají velké moderní bazény s vodní atrakcemi. Díky tomuto nedostatku by region  

mohl ztrácet na atraktivitě a konkurenceschopnosti vůči ostatním regionům.  

 

4.2.3 Specifický cíl 

� rozvoj sportovně-relaxační  infrastruktury 

� rozšíření využitelnosti kapacity stávajícího plaveckého centra 

� zvýšení návštěvnosti plaveckého areálu 
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4.2.4 Výstupy projektu 

 

� Vybudování venkovního bazénu 

Základním prvkem je vybudování venkovního bazénu, který by byl propojen 

průplavovým tunelem s vnitřním bazénem. Délka a šířka bazénu je ovlivněna velikostí 

pozemku, který může město k rekonstrukci využít. Ve venkovní části by se mělo 

nacházet i malý dětský brouzdaliště. 

 

� Vodní atrakce 

Stejně jako v kryté části areálu musí být vystavěny vodní atrakce. Jednalo by se 

především o jeden menší tobogan pro malé děti a jeden větší. Další atrakcí, která by 

mohla být v bazénu instalována jsou umělé vlny, spouštěné ve stejných časových 

intervalech.  Jelikož se bude jednat zřejmě o menší rozměry bazénu další možné atrakce 

se plochu nevmístí.  

 

� Venkovní osvětlení 

Součástí rekonstrukce je venkovní osvětlení v celém plaveckém areálu.  

 

� Víceúčelové hřiště 

Vhodným doplňkem, který by v prostorách areálu neměl chybět, je víceúčelové hřiště. 

Jednalo by se o prostor využitelný zejména pro míčové hry (volejbal, nohejbal atd.) 

Důležitou součástí je i prostor vyhrazený pro malé děti. Dětský koutek by měl 

zahrnovat alespoň pískoviště, dětské prolézačky, domečky, houpačky atd.  

 

� Občerstvení 

Venkovní část by také bude doplněna o rychlé občerstvení, čímž by se zamezilo vstupu 

s jídlem do kryté části areálu.  

 

� Modernizace služeb 

Pro větší efektivnost doporučuji, aby v celém areálu byly zmodernizovány doplňkové 

služby, zejména wellness procedury..  
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� Vznik nových pracovních míst  

V tomto případě se jedná o vytvoření 4 pracovních míst, která jsou pouze sezónní: 

� plavčíci 

� prodavači rychlého občerstvení 

� prodavač vstupenek 

O ostatní správu areálu se postarají stávající zaměstnanci krytého bazénu.  

 

4.2.5 Cílové skupiny 

 
� Obyvatelé regionu a  mikroregionu 

Nejpočetnější skupinu návštěvníků areálu budou představovat právě obyvatelé města a 

okolních částí. Mezi jejich hlavní potřeby patří zejména rozšíření nabídky volno 

časových aktivit a jejich cenová dostupnost. Výstupy projektu tedy odpovídají jejich 

potřebám. Přístavbou nového plaveckého bazénu, víceúčelového hřiště a dětského 

koutku tak dojde ke zvýšení vybavenosti města.   Cenová dostupnost bude muset být 

nastavena tak, aby odpovídala finančním poměrům daného regionu. 

 

� Tuzemští i zahraniční turisté 

Podle průzkumů agentury Czech Tourism stále více obyvatelů ČR tráví dovolenou 

právě v horských oblastech. Další průzkumy této agentury vypovídají o tom, že do 

České republiky stále více přijíždí zahraničních turistů.  

Mezi jejich potřeby lze zařadit moderní centra s doprovodnými službami. Modernizací 

celého areálu včetně služeb, které nabízí bude vyhovovat areál i těmto potřebám.  

 

� Sportovní kluby  

Další významnou skupinou jsou i sportovci daného regionu. V krytém bazénu trénují 

účastníci TJ Rožnov pod Radhoštěm. Mezi jejich hlavní potřeby patří zejména kapacita 

bazénu k vykonávání  jejich sportovní činnosti.Rozšířením kapacity areálu budou moci 

využívat i venkovní část i  k různým závodům a k dalším sportovním činnostem.  

 

� Účastníci letních táborů 

V neposlední řadě stojí za uvážení i děti z letních táborů, které se pořádají v blízkosti 

města Rožnov pod Radhoštěm.  
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4.2.6 SWOT analýza projektu 

Silné stránky Slabé stránky 

� Celoroční využitelnost � Omezená stavební plocha  

� Poloha ve středu města � Nedostatek parkovacích míst 

Příležitosti Hrozby 

� Omezená nabídka letního 

koupání  

� Nedostatek finančních prostředků 

na před financování 

� Zvýšený zájem obyvatel o 

moderní sportovní centra 
� Nezískání dotace 

Tabulka 14 SWOT analýza projektu 
 

 

4.2.7 Zdroje financování  

Zdroj Částka  [Kč] Podíl [%] 

ROP 3.1 16 235 000,- 85 % 

Zdroje partner ů                   xxx xxx 

Vlastní zdroje    2 865 000,- 15 % 

Celkem 19 100 000,- 100 % 
Tabulka 15 Zdroje financování projektu [v Kč] 
 

 

4.2.8 Časový harmonogram 

Aktivita 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Projektové dokumentace x x           

Stavební povolení  x x          

Výběrové řízení   x x x        

Realizace stavby      x x x x x x x 
Tabulka 16 Časový harmonogram projektu 
 

Stavba plaveckého areálu by mohla být zrealizována během roku 2009 – 2010, kdy 

v jednotlivých měsících budou probíhat jednotlivé aktivity projektu.  
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4.2.9 Předpokládané náklady na realizaci 

Položka Částka [v Kč] 

Projektová dokumentace 180 000,- 

Dětský koutek 50 000,- 

Víceúčelové hřiště 150 000,- 

Občerstvení  200 000,- 

Osvětlení 310 000,- 

Výstavba bazénů a jeho doplňků  18 310 000,- 

Celkem 19 100 000,- 

Tabulka 17 Předpokládané náklady na investici [ v Kč] 
 

 

4.2.10 Kapacita plaveckého areálu 

 

Kapacita plaveckého areálu a maximální možná návštěvnost 

Plavecký krytý bazén               500 m2/5 = 100 osob 

Rekreační venkovní bazén               313 m2/3 = 104 osob 

Dětské brouzdaliště                30 m2 /1 =   30 osob 

Vířivka                    13 / 1 =   13 osob 

Celkem                                                                           234 osob 

 

 

Údaje mají jen orientační charakter. Vycházejí z jednotlivých rozměrů a z vyhlášky 

ministerstva zdravotnictví 8/2000 která říká: 

� Kapacita plochy pro jednoho neplavce musí být 3 m2 

� Kapacita plochy pro jednoho plavce musí být 5 m2 

� Na jedno dítě musí připadat minimálně 1m brouzdaliště 
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4.2.11 Maximální možná návštěvnost 

 

� Plavecký krytý bazén 

Kapacita krytého bazénu je určena na 100 osob, které se v průměru zdrží 2 hodiny. 

Provozní doba bazénu je 13 hodin denně po 300 dní v roce. 

(100 / 2) x 13   =   650 osob/den x 300   =   195 000 osob/rok 

 

� Relaxační venkovní bazén 

Kapacita venkovního bazénu činí 104 osob, které se v průměru zdrží 2 hodiny. Provozní 

doba bazénu je 14 hodin denně po 122 dní (červen – září). 

(104 / 2) x 14    =  728 osob/den x 122    =    88 816 osob/sezona 

 

� Dětský bazén 

Kapacita dětského bazénu činí 30 osob, které se v průměru zdrží 2 hodiny. Provozní 

doba je 12 hodin denně po 122 dní (červen – září). 

(30 / 2) x 12      =  180 osob/den x 122    =    21 960 osob/sezona 

� Vířivka  

Kapacita činí 13 osob. Stejné parametry jako krytý bazén 

(13 x 13)          =   169 osob/den x 300    =      50 700 osob/sezona 

Celkem                                                           356 476 osob/rok 

 

Celková možná návštěvnost plaveckého areálu je přibližně 356 476 osob za rok. Toto 

číslo je pouze orientační a pro určení pravděpodobnějšího odhadu návštěvnosti je 

vhodné využít cca 70% kapacity tzn. 249 332 osob za rok. 
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4.2.12 Předpokládané Provozní cash-flow 

OČEKÁVANÉ PROVOZNÍ  PŘÍJMY ZA ROK 

Položka Částka [v Kč] 

Krytý bazén  

Děti                                                  (cena 35 Kč) 1 911 000,- 

Dospělí                                             (cena 65 Kč) 5 323 500,- 

Venkovní bazén  

Děti                                                  (cena 25 Kč) 581 574,- 

Dospělí                                             (cena 45 Kč) 2 093 667,- 

Vířivka                                             (cena 50 Kč) 1 096 000,- 

Členské příspěvky                           (cena 50 Kč) 250 000,- 

Příjmy z občerstvení  1 042 184,- 

Ostatní příjmy provozu  350 000,- 

Celkové roční příjmy 12 647 925,- 

Tabulka 18 Předpokládané roční příjmy [ v K č] 
 
 

OČEKÁVANÉ PROVOZNÍ VÝDAJE  ZA ROK 

Na zaměstnance Částka [v Kč] 

Mzda ředitele  550 000,- 

Plavčíci   880 000,- 

Správce 330 000,-  

Prodavačka v kantýně   320 000,- 

Mzdy externistů – trenéři  300 000,- 

Celkem mzdy 2 380 000,- 

Náklady na provoz areálu (voda, elektrika, 

čištění vody, chlorování …... 
10 000 000,- 

Údržba areálu  800 000,- 

Celkové roční výdaje 13 100 000,- 

Tabulka 19 Předpokládané roční výdaje [ v Kč] 
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Pozn. 

� Celkového počtu odhadovaných návštěvníků se dá očekávat že 40 % činí děti. 

� Ceny u venkovního bazénu jsou určeny podle venkovního bazénu Sport Camp. 

 

Jak vychází z finančního cash-flow, výdaje na provoz plaveckého areálu převyšují jeho 

příjmy.  Tyto výpočty mají jen orientační charakter, proto je možně, že při důkladnějším 

rozpočtu bude provoz areálu ještě více ztrátový nebo v opačném případě bude 

vykazovat zisk. V tom případě musí město jako jeho vlastník ztráty pokrývat 

z městského rozpočtu.  
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4.3 NÁVRH 2 – REKONSTRUKCE SKI AREÁLU 

 

4.3.1 Zaměření projektu 

Projekt je zaměřen na rozšíření nabídky lyžařských, snowboardingových a jiných 

zimních extrémních sportů. Jedná se o vytvoření moderního lyžařského areálu, který 

bude zahrnovat sjezdovku s lanovkou, naučnou louku pro lyžaře začátečníky, servisní 

centrum, občerstvení a výukovou školu. Tento projekt by využíval i část golfového 

hřiště na kterém se nachází budova jež by byla využita právě pro servisní centrum, tak 

by došlo i k celoročnímu využití těchto prostorů. Zbývající část golfového hřiště by 

v zimním období mohla být využita pro uměle vytvořenou běžeckou trať 

 

4.3.2 Výchozí stav 

V současné době jsou běžným standardem rychlé odbavovací systémy a moderní vleky, 

které dokáží naplno využít kapacitu sjezdovek. Běžnou záležitostí jsou i doprovodné 

služby v areálu, čímž je myšleno servisní centrum, půjčovny, kvalitní stravování aj. Tyto 

služby jsou v regionu omezené.  Všechna známá lyžařská střediska se nacházejí v okolí 

města vzdálené cca od 5 km a dále (např. Pustevny, Horní Bečva a další). Dalším 

nedostatkem je nabídka extrémních sportů jako je například, skiering, snow rafting, 

saně aj.  Vytvořením moderního lyžařského areálu se rozšíří kapacity mikroregionu pro 

sjezdové lyžování a dalších sportovních zimních aktivit, což bude mít ve zpětné vazbě 

vliv  jednak na zvýšení lukrativnosti města, ale i na zvýšení počtu turistů, kteří v 

regionu zůstanou po delší dubu.  Jelikož je v tomto regionu, z hlediska výnosů 

dominantní zimní sezóna, je možné předpokládat, že realizací lyžařského centra budou 

investice rychle navráceny 

 

4.3.3 Specifický cíl projektu 

� rozvoj a rozšíření kapacit sjezdového lyžování 

� rozšíření a doplnění nabídky zimních aktivit 

� vybudování moderního lyžařského areálu 
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4.3.4 Výstupy projektu 

 

� Rekonstrukce sjezdovky 

Základní částí je úprava stávající sjezdové dráhy o délce cca 440 m a šířce 35 m. 

Z velké části bude využívána rekreačními lyžaři. Část sjezdovky bude vyhrazena pro 

novou nabídku zimních sportů. 

 

� Dětská louka 

V krajní části by neměla chybět i dětská lyžařská louka, na jejím prostoru by měla  

probíhat výuka malých lyžařů. Louka by měla mít vlastní tažný naučný vlek.  

 

� Lyžařský vlek 

Důležitou součástí je vybudování nové lyžařský vlek, která by měla rychle odbavovat 

čekající lyžaře tak, aby co nejvíce využila celého potenciálu sjezdovky.  

 

� Osvětlení 

Vybudování veřejného osvětlení v celém areálu. 

 

� Nákup obslužného zařízení 

Zakoupení obslužného zařízení tj. důležitá jsou především sněhová děla, rolby, sněhové 

skútry.  

 

� Správní budova 

Správní budova bude zahrnovat prodejnu lyžařských potřeb, půjčovnu a servisní 

centrum, záchranou službu, lyžařskou či snowboardovou školu a občerstvení 

 

� Snow park 

Snow park bude určen pro zájemce extrémních sportů. Měl by nabízet výuku těchto 

aktivit a půjčovnu sportovních potřeb. Zájemci si budou moci vybrat ze široké škály 

různých sportovních aktivit jako je např. snow kaiting, snow tubing, snow rafting, snow 

rideing. .. 
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� Vznik nových pracovních míst 

� provozovatel areálu 

� servisní technik 

� prodejce vstupného 

� instruktoři lyžařského výcviku 

 

 

4.3.5 Cílové skupiny 

 

� Rekreační lyžaři a snowboardisté 

Nejpočetnější skupinu tvoří turisté, kteří přijíždějí na jednodenní či dvoudenní zájezd. 

Mezi jejich potřeby patří především kvalitní sjezdové zázemí s doprovodními službami. 

Vytvořením nového areálu, vzniknou kvalitní podmínky srovnatelné s ostatními 

lyžařskými lokalitami. K dispozici budou mít cca 440 metrů dlouhou sjezdovku, s 

případným umělým sněhem,  rychle odbavující zařízení, servisní centrum, občerstvení, 

ale i novou nabídku dalších sportovních aktivit 

 

� Děti a mládež 

Důležitou skupinu tvoří děti. Vznikem ski areálu vznikne zázemí pro základní  výcvik 

lyžování, k dispozici bude lyžařská a snowboardingová škola, dále pak budou moci 

využít naučnou louku a v neposlední řadě se budou moci účastnit i dětských zábavných 

programů.   

 

� Sportovní kluby  

Díky vybudování nového areálu, vznikne pro sportovní oddíly nové místo na jejich 

výcvik, tím se odbourá dojíždění do vysokohorských míst.  
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4.3.6 SWOT analýza projektu 

Silné stránky Slabé stránky 

� Renomé dobré lyžařské lokality 

� Vhodné přírodní podmínky 
� Malé prostory areálu 

Příležitosti Hrozby 

� Rozšíření nových zimních aktivit � Nezájem o region 

Tabulka 20 SWOT analýza projektu 
 

 

4.3.7 Zdroje financování 

Zdroj Částka  [Kč] Podíl [%] 

ROP 3.1 5 950 000,- 85 % 

Zdroje partner ů xxx xxx 

Vlastní zdroje 1 050 000,- 15 % 

Celkem 7 000 000,- 100 % 

Tabulka 21 Zdroje financování projektu [v Kč] 
 

 

4.3.8 Časový harmonogram 

Aktivita 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

Projektové dokumentace x x           

Stavební povolení  x x          

Výběrové řízení  x x          

Dodavatelé zařízení   x x         

Realizace stavby    x x x x x x    
Tabulka 22 Časový harmonogram projektu 
 

Rekonstrukce ski areálu může být provedena na začátku roku 2010, a ještě tentýž rok by 

mohl být uveden do provozu. 
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4.3.9 Předpokládané náklady  

Položka Částka [Kč] 

Projektová dokumentace 120 000,- 

Zasněžovací a úpravná technika 2 900 000,- 

Lanovka  2 000 000,- 

Osvětlení 510 000,- 

Servisní centrum 620 000,- 

Úprava areálu 850 000,- 

Celkem 7 000 000,- 

Tabulka 23 Předpokládané náklady na investici [v Kč] 
 

 

 

4.3.10 Maximální možná kapacita ski areálu 

 

Kapacita lyžařského areálu a maximální návštěvnost 

Kapacita  lyžařského vleku o délce 450 m  …500 osob/h 

Možný počet dětí na 1 instruktora                     6 dětí/ 2 h 

Celkem                                                               506 osob 

 

Údaje vycházejí z technických poznatků firmy zabývající se výrobou lyžařské techniky. 

[20]  
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4.3.11 Maximální možná návštěvnost 

 

� Sjezdovka 

Kapacita lyžařského vleku je cca 500 osob/h. Při otevírací době 10 hodin denně. Délka 

sezony je přibližně 145 dní.  

(500 x 10)       =      5 500 osob/den  x  145        =        797 500 osob/sezona 

 

Tedy při maximální využití lyžařského vleku by sjezdovku využilo 797 500 osob za 

sezonu. K reálnějšímu odhadu jsem vycházela ze statistik ostatních stejně velkých 

areálů, kde je průměrná denní návštěvnost 1 100 osob za den tj. 20% využití kapacity 

lyžařského vleku  

Při 20% využití: 

(11 x 10)          =      1 100 osob/den  x  145       =        159 500 osob/sezona 

 

� Lyžařská škola 

Maximální počet na 1 instruktora je 6 dětí  po 2 hodinách výuky. Otevírací doba 6 hodin 

denně po dobu 145 dní. 

(6 / 2) x 6         =            18 dětí/den  x  145        =             2 610 dětí/sezona 

 

při 20% využití: 

2 610 x 0.2      =                                                                      522 dětí/sezona 

Celkem při 100%                                                          800 110 osob/sezona 

Celkem při   20%                                                          160 022 osob/sezona 

 

Celkový počet osob při 20%-ním využití, který navštíví v sezoně lyžařský areál, činí 

přibližně 160 022 osob. 
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4.3.12 Předpokládané provozní cash-flow: 

OČEKÁVANÉ PROVOZNÍ  PŘÍJMY ZA ROK 

Položka Částka [v Kč] 

Sjezdovka                             (cena 12 Kč/ 1 jízda) 1 914 000,- 

Lyžařská škola                   (cena 400Kč/1 osoba) 208 800,- 

Ostatních sporty                           (cena 250K/h) 250 000,- 

Ostatní příjmy  (půjčovna, servis, občerstvení)                       800 000,- 

Celkové roční příjmy 3 172 800,- 

Tabulka 24 Předpokládané roční příjmy [v K č] 
 
 

 
OČEKÁVANÉ PROVOZNÍ VÝDAJE  ZA ROK 

Položka Částka [v Kč] 

Na zaměstnance 1 400 000,- 

Na údržbu zařízení (servis, revize) 200 000,- 

Náklady na provoz areálu(energie, voda) 500 000,-  

Náklady na reklamu 200 000,- 

Údržba areálu (letní) 150 000,- 

Celkové roční výdaje 2 440 000,- 

Tabulka 25 Předpokládané roční výdaje [v Kč] 
 

Z údajů uvedených v cash-flow vyplývá, že provozováním areálu by město do rozpočtu 

mohlo získat bez mála 750 tisíc korun za sezonu. Je tedy zřetelné, že investicí do toho 

projektu by město získávalo do svého rozpočtu nemalou částku, která by mohla 

využívaná na další rozvoj. Dá se předpokládat, že návštěvnost areálu, se může zvyšovat 

každoročně cca o 8 – 10% , čímž se budou zvyšovat i příjmy z provozu.  
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4.4 NÁVRH 3 – LÁZNĚ 

 

4.4.1 Zaměření projektu  

Projekt se zaměřuje na rozvoj lázeňství a relaxačně – ozdravných služeb v regionu. 

Navrhuji výstavbu menšího lázeňského domu, který bude v blízkosti některého 

z hotelových komplexů, a doplní tak nabídku komplexní služby v tomto odvětví. 

Projekt zahrnuje stavbu lázeňského domu a jeho zařízení, vytvoření nabídkových služeb 

a vytvoření nových pracovních míst.  

 

4.4.2 Výchozí stav 

České lázně jsou vyhledávány především proto, že nabízí medicínské léčebné lázeňství 

a wellness s odbornou lékařskou péčí v profesionálně vybavených lázeňských 

zařízeních, která využívají přírodních léčivých zdrojů a samozřejmě tu velkou roli 

sehrává i tradice. Jelikož v minulosti bylo město považováno za lázeňské město je 

vhodné obnovit tento fenomén. Kromě nejpočetnější tuzemské klientely, přijíždějí do 

českých lázní hlavně klienti z Německa, Ruska, Rakouska, USA, Ukrajiny, Slovenska, 

Polska, Izraele či z arabských zemí. Ve městě existují relaxační centra, které nabízejí 

pouze masáže nebo wellness procedury, ale klasické lázně tu chybějí.  

 

4.4.3 Specifický cíl 

� vybudování lázeňského domu 

� rozšíření nabídky relaxačně – ozdravných pobytů 

� vytvoření nových pracovních míst 
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4.4.4 Výstupy projektu 

 

� Výstavba lázeňského domu 

Vznik moderního relaxačně-ozdravného centra s nabídkou kompletních služeb pod 

jednou střechou 

 

� Výstavba solné jeskyně,  sauny a místnosti pro kryoterapii 

V rámci prostorů bude vystavěna i umělá solná jeskyně, nákup zařízení potřebného 

k provozu a výstavba místnosti určená pro kryoterapii, což je léčba chladem.   

 

� Nákup zařízení 

Nákup profesionálních lázeňských zařízeních tzn. lázeňských van, vířivky, solária, 

masérské potřeby a  další nezbytné doplňky. 

 

� Nové procedury 

Běžnou součástí tuzemských lázeňských nabídek jsou nové, moderní formy léčby a 

procedur např. pivní lázně, bylinné lázně, vinné lázně, čokoládové zábaly, beuty 

procedury (aroma masáže, sauna, mléčná koupel, kosmetika..), thajské masáže, ájurvéda 

aj. 

 

� Kavárna 

 

� Vznik nových pracovních míst 

V tomto případě budou vytvořena celoroční pracovní místa: 

� provozovatel 

� maséři 

� odborní pracovníci  

� pracovníci v občerstvení 

� recepční 

� uklizečka 
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4.4.5 Cílové skupiny 

 

� Tuzemští a zahraniční turisté 

Kromě nejpočetnější tuzemské klientely, přijíždějí do českých lázní hlavně klienti z 

Německa, Ruska, Rakouska, USA, Ukrajiny, Slovenska, Polska, Izraele či z arabských 

zemí. Německá klientela vždy oceňovala především dobrý poměr mezi poskytovanou 

kvalitou a cenou. V poslední době však cenový rozdíl mezi německými a zejména 

západočeskými lázněmi postupně mizí. Rusové považují návštěvu českých lázní za 

velmi prestižní záležitost. Klienti z USA vnímají česká lázeňská místa především jako 

historická místa se zajímavou tradicí a architekturou s možností relaxace. Arabská 

klientela u nás naopak vyhledává opravdovou lázeňskou léčebnou kúru a přijíždějí k 

nám zlepšit svůj zdravotní stav na několikatýdenní až měsíční pobyty 

 

� Teenageři 

Jsou perspektivní skupinou klientů. Mladí lidé se učí, jak zvládat stres, zdravě jíst či 

pečovat o pleť. 

 

� Firmy 

Podnikové wellness. Firmy své zaměstnance posílají na krátkodobé pobyty léčebné 

pobyty. Je to cesta k větší spokojenosti zaměstnance a tím i růstu jeho produktivity 

práce.  

 

� Klienti se zdravotními potížemi 

Klienti, kteří přijíždějí do lázní za účelem vyléčení svých zdravotních problémů.  

 

� Ostatní klienti 

Klienti, kteří vyhledávají preventivní léčebné pobyty a pobyty relaxační a regenerační 

nebo wellness a beauty pobyty. Jde o klienty, kteří preferují zdravý životní styl a jsou 

ochotni do svého zdraví investovat. 
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4.4.6 SWOT analýza projektu 

Silné stránky Slabé stránky 

� Historie lázeňství 

� Vhodné klimatické podmínky 

� Celoroční využití 

� Nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků 

Příležitosti Hrozby 

� Rozšíření relaxačních center 

� Stále rostoucí zájem o lázeňství 

� Nezájem  místních obyvatelů  a 

turistů 

� Omezený počet obdobných 

zařízení  
� Nezískání finančních prostředků 

Tabulka 26 SWOT analýza projektu 
 

 

4.4.7 Zdroje financování 

Zdroj Částka  [Kč] Podíl [%] 

ROP 3.1 33 150 000,- 85 % 

Zdroje partner ů xxx xxx 

Vlastní zdroje 5 850 000,- 15 % 

Celkem 39 000 000,- 100 % 

Tabulka 27 Zdroje financování projektu [v Kč] 
 

4.4.8 Časový harmonogram 

Aktivita 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Dokumentace x x               

Stavební povolení  x x              

Výběrové řízení  x x              

Dodavatelé 
zařízení 

  x x             

Realizace stavby    x x x x x x x x x x x x x 
Tabulka 28 Časový harmonogram projektu 
 

Stavba může být realizována v letech 2010 – 2011. 
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4.4.9 Předpokládané náklady  

Položka Částka [Kč] 

Projektová dokumentace 180 000,- 

Nákup pozemku 2 200 000,- 

Stavba + základní zařízení (podlahy, sprchy,..) 23 000 000,- 

Solná jeskyně 2 100 000,- 

Sauna  920 000,- 

Ostatní vybavení (vany, vířivky, solárium, ….) 10 600 000,- 

Celkem 39 000 000,- 

Tabulka 29 Předpokládané náklady na investici [v Kč] 
 

 

4.4.10 Maximální možná kapacita  

 

Kapacita lázeňského komplexu a maximální návštěvnost 

Lázně 4 zařízení                                         4 osoby/45 minut  

Solná jeskyně                                             10 osob/60 minut  

Sauna                           ´                               8 osob/60 minut  

Vířivka                                                       2 osoby/60 minut  

Solárium                                                       6 osob/60 minut 

Masáže                                                        2osoby/60 minut  

Celkem                                                         32 osob/hodina 
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4.4.11 Maximální možná návštěvnost 

 

� Lázně 

4 zařízení, Kapacita činí 1 osoba na 1 zařízení po 45 minut. Provozní doba je 9 hodin 

denně po 300 dní v roce.  

(4 x 4) x 9             =      144 osob/den  x  300      =       43 200 osob/rok 

 

� Solná jeskyně 

Kapacita 10 osob/ hodina, provozní doba je 9 hodin denně po 300 dní v roce. 

(10 x 9)                 =        90 osob/den  x  300      =       27 000 osob/rok 

 

� Sauna 

Kapacita 8 osob na hodinu. Provodní doba je 9 hodin denně po 300 dní v roce. 

(8 x 9)                  =        72 osob/den  x  300       =       21 600 osob/rok 

 

� Vířivka  

Kapacita 1 osoba/ 30 minut. Provozní doba činí 9 hodin denně po 300 dní v roce. 

(1 x 2) x 9         =        18 osob/den  x  300        =         5 400 osob/rok 

 

� Solárium 

Kapacita 1 osoba/ 10 minut. Provozní doba 9 hodin denně po 300 dní v roce. 

(1 x 6) x 9           =         54 osob/den  x  300       =        16 200 osob/rok 

 

� Masáže 

Kapacita 1 osoba/ 30 minut. Provozní doba 9 hodin denně po 300 dní v roce.  

(1 x 2 x 2) x 9   =        36 osob/den  x  300         =       10 800 osob/rok 

Celkem                       342 osob/den                              124 200 osob/rok 

 

Celková možná návštěvnost při 100% využití by činila 124 200 osob za rok. Toto číslo je 

pouze orientační. K odbornějšímu odhadu je vhodné využít pouze 70% kapacity což tedy 

z celkového počtu návštěvníků činí 86 940 osob/rok. 
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4.4.12 Předpokládané provozní cash-flow 

OČEKÁVANÉ PROVOZNÍ  PŘÍJMY ZA ROK 

Položka Částka [v Kč] 

Lázně                                (cena 300 Kč/45 minut) 9 072 000,- 

Solná jeskyně                   (cena 120 Kč/60 minut) 2 268 000,- 

Sauna                                 (cena 40 Kč/ 30 minut) 604 800,- 

Vířivka                               (cena 50 Kč/ 30 minut) 189 000,- 

Solárium                             (cena 40 Kč/10 minut) 453 600,- 

Masáže                             (cena 250 Kč/ 30 minut) 1 820 000,- 

Ostatní příjmy 750 000,- 

Celkové roční příjmy 15 156 400,- 

Tabulka 30 Předpokládané roční příjmy [v K č] 
 
 

OČEKÁVANÉ PROVOZNÍ VÝDAJE  ZA ROK 

Položka Částka [v Kč] 

Na zaměstnance  

Provozovatel 470 000,- 

Masér 1 250 000,- 

Zdravotní odborník 3 930 000,- 

Recepční 360 000,- 

Obsluha kavárny 340 000,- 

Uklizečka 70 000,- 

Celkem zaměstnanci 6 420 000,- 

Na údržbu zařízení (servis, revize) 300 000,- 

Náklady na provoz (energie, voda…) 1 050 000,-  

Náklady na reklamu 800 000,- 

Ostatní provozní výdaje 150 000,- 

Celkové roční výdaje 8 720 000,- 

Tabulka 31 Předpokládané roční výdaje [v Kč] 
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Výše uvedené údaje mají pouze orientační charakter, není zde započítaná splátka úvěru. 

Získané údaje jsem čerpala z obdobných zařízení. I přesto je znatelné, že tato činnost by 

byla vysoce výnosná a investice do ní vložené by byly rychle návratné. Získané zdroje 

by město mohlo využít k dalšímu rozvoji a podpoře ostatních aktivit.  
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4.5 CÍLOVÉ EFEKTY SPOJENÉ S REALIZICÍ PROJEKT Ů 

� zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionu vůči ostatním  regionům 

� nárůst poptávky po daném regionu 

� rozvoj sportovně-relaxační infrastruktury pro cestovní ruch 

� rozšíření nabídky volnočasových aktivit 

� vytvoření nových pracovních nesezónních míst  

� nárůst tuzemských i zahraničních turistů 

� nárůst spokojenosti uživatelů v moderních centrech 

� prodloužení délky pobytu návštěvníků mikroregionu 

� vytvoření kvalitních center s celoroční nabídkou 

� zvýšení životní úrovně obyvatelstva mikroregionu 

� rozvoj okolních obcí v závislosti na příjmech plynoucích z cestovního ruchu  

 

4.6 UMÍSTĚNÍ PROJEKTU 

Všechny uvedené projekty by měly být umístěny na území města Rožnov pod 

Radhoštěm.  

 

4.7 PŘEDKLADATEL PROJEKTU 

Předkladatelem projektu ve všech výše zmíněných návrzích bude město. 

� Úplná adresa: 

Město Rožnov pod Radhoštěm 

Masarykovo náměstí 128 

756 61  Rožnov pod Radhoštěm 

 
 
4.8 VÝBĚR DOTACE 

Důležitým bodem je získání maximálně možné dotace, která bude moci být využita na 

přístavbu venkovního bazénu, výstavbu lázeňského centra a rekonstrukci sjezdovky. 

Všechny projekty jsou zaměřeny na rozvoj služeb v oblasti sportu a relaxace využitelné 

pro cestovní ruch .  

Výše podpory je  tedy závislá na typu individuálního projektu, která je v souladu s 

danou aktivitou a vždy se řídí aktuálními pravidly  pro poskytnutí podpory.  
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4.9 VÝBĚR OPERAČNÍHO PROGRAMU 

Všechny tři projekty lze z aktuální nabídky programů schválených na období 2007 – 

2013  zařadit do: 

Program:                 Operační program regionu soudržnosti Střední Morava 

Prioritní osa:           3 Cestovní ruch 

Oblast podpory:     3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu  

 

4.9.1 ROP NUTS II Střední Morava 

V rámci oblasti Integrovaný rozvoj cestovního ruchu jsou podporovány například  tyto 

aktivity: 

� výstavba/obnova areálů a zařízení pro realizaci exteriérových nebo interiérových 

aktivit sportovního i nesportovního typu ( venkovní areály s využitím času u 

vody, naučné parky pro děti, sportoviště, rozvoj relaxačních center atd.) 

� výstavba/obnova sportovních areálů určených primárně pro zimní aktivity 

(budování snow-parků a doplňkového zařízení, zasněžovací technika atd.)[22] 
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4.10 ANALÝZA  RIZIK 

S realizací jakéhokoliv projektu jsou spojena základní rizika, které mohou ovlivnit 

časový, ale i finanční harmonogram realizace.  

 

Riziko Eliminace 

Finanční riziko  

Nezískání dotace Pravidelná kontrola dodržování podmínek. 

Nedostatek finančních zdrojů na před 

financování jednotlivých projektů 

Včasné zajištění alternativních zdrojů 

financování a jejich  dostatečné výše. 

Důkladná      příprava cash-flow projektů 

Nedostatek finančních zdrojů na 

spolufinancování projektů 

Řádná příprava harmonogramu čerpání 

prostředků. Získání finančních zdrojů. 

Provozní riziko 

Nepřipravenost projektové 

dokumentace 

Výběr zkušeného pracovníka pro 

zpracování dokumentace. Striktní 

požadavky na vypracování dokumentace.  

Nekvalitní stavební práce Volba a výběr zkušené stavební firmy. 

Nedodržení termínu Pravidelné kontroly probíhajících etap  

Živelné pohromy Vhodné pojištění  

Právní riziko  

Nedodržení podmínek programu Pravidelný monitoring 

Nedodržení platné legislativy ČR  
Zajištění  právního zástupce. Pravidelná 

kontrola dodržování platné legislativy.  

Neujasněné majetkoprávní vztahy Ujasněné majetkoprávní vztahy  

Enviromentální riziko 

Nevhodnost projektů vůči CHKO 

Projednání a schválení projektů od 

organizací zabývající se životním 

prostředím  

Budoucí komplikace s výstavbou 

projektů 

Realizace projektů mimo všechna 

chráněná území 

Tabulka 32 Analýza rizik spojených s realizací projektu 
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4.11 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

Jelikož se dotace poskytují zpětně je důležité zajistit si finanční zdroje na 

předfinancování a spolufinancování. Tuto situaci může město řešit úvěrem od Komerční 

banky, a.s., u které má založený účet a od níž má i ostatní bankovní úvěry. KB a.s., pro 

tyto situace nabízí program Ponte, jenž slouží právě na předfinancování grantu EU nebo 

spolufinancování projektu. Další část zdrojů musí vyhradit ze městského rozpočtu.  

 

4.12 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 

Všechny výše uvedené projekty by svou realizací mohly přispět ke zvýšení návštěvnosti 

a známosti regionu. Vybudování projektů je vysoce nákladná záležitost, na které je 

nutné získat finanční pomoc z externích zdrojů. Nezískání dotací z EU by 

pravděpodobně zabránilo k realizaci projektů.   
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo připravit několik návrhů, které byly zaměřeny především 

na obnovení sportovních, relaxačních a ozdravných, zvýšení atraktivnosti  zimní a letní 

sezóny s cílem pozitivně ovlivnit vývoj cestovního ruchu v Rožnově pod Radhoštěm a 

jeho přilehlých částech regionu.. Realizace projektů by měla být spolufinancována ze 

strukturálních fondů EU a z části financována z rozpočtu města. 

 
V teoretické části jsem se zaměřila na problematiku strukturálních fondů Evropské unie. 

Charakterizovala jsem fondy, ze kterých lze čerpat finanční zdroje a v neposlední řadě 

jsem přiblížila aktuální nabídku jednotlivých programů, které vytvořila Česká republika 

pro nově schválené programovací období v letech 2007 – 2013.  

 
Analytická část práce se zabývá současnou situací města Rožnov pod Radhoštěm. 

V tomto souhrnu poznatků jsem zhodnotila ekonomickou situaci, dopravní 

infrastrukturu, vzdělanost a zaměstnanost obyvatelstva, návštěvnost a možnost 

ubytování v regionu, kulturní a sportovní vybavenost a v neposlední řadě jsem 

vyhodnotila silné a slabé stránky města, jeho možné příležitosti a hrozby.  

 
Rožnov pod Radhoštěm je zejména díky své poloze a klimatickým podmínkám vhodný 

pro zimní a letní rekreaci, ale i pro ozdravné a relaxační pobyty. Region nabízí 

nepřeberné množství historických a kulturních památek, síť naučných či cyklistických 

stezek a v neposlední řadě zimní centra.  Pro všechna tato aktiva se stal Rožnov pod 

Radhoštěm je významnou turistickou destinaci, která by díky svému rozvoji  mohla 

přilákat další turisty, kteří by navštívili i okolní místa regionu a kraje. Limitujícím 

faktorem pro tento rozvoj je zejména nedostatečná nabídka možnosti koupání, lázeňství 

a v neposlední řadě i vzdálená lyžařská centra. Realizací projektů by město mohlo 

částečně přispět k odstranění překážek zabraňující rozvoji turismu a k dosažení 

jednotlivých cílů jako jsou například zvýšení ekonomické situace, zvýšení návštěvnosti 

regionu, zvýšení počtu pracovních míst a vytvoření dobré image.  

 
V návrhové části uvádím tři projekty, které v sobě zahrnují jednak výchozí stav, jejich 

výstupy, cílové skupiny, finanční nákladnost, ale i to zda je projekt výnosnou či 

ztrátovou investicí.  
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První projekt zahrnuje rekonstrukci krytého bazénu, který bude rozšířen o venkovní 

spojený průplavovým tunelem. Areál bude doplněn o další prvky vodní zábavy, dětské a 

víceúčelové hřiště. Modernizací plaveckého bazénu tak vznikne nové moderní centrum, 

které rozšíří kapacity stávajících venkovních koupališť. Součástí areálu je i rozšířená 

nabídka doplňkových služeb, jako jsou masáže, vířivky a další služby, využitelné nejen 

pro místní obyvatele, ale i turisty.  

 
V druhém projektu je řešena výstavba menšího lyžařského areálu, který by se měl 

nacházet přímo na území města Rožnov pod Radhoštěm. Tento projekt by využíval 

v zimní sezoně celé golfového hřiště a tak by vznikla celoroční využitelnost prostorů. 

S obnovou lyžařského areálu souvisí samozřejmě i výstavba lyžařského vleku, 

rekonstrukce prostorů pro správní budovu a vytvoření nové nabídky sportovních aktivit. 

Realizací projektu by se tak rozšířily kapacity pro sjezdové lyžování, které by mohly 

využívat turisté, místní obyvatelé a sportovní kluby. 

   
V posledním projektu se zabývám řešením menších lázní. Projekt v sobě soustředí 

vytváření nabídkových balíčků lázeňských procedur a wellness programů, které jsou 

v současné době velice oblíbeným a vyhledávaným produktem.   

 

Cílem každého kraje, města nebo regionu, jehož příjmy plynou zejména z cestovního 

ruchu, je vytvářet příjemné, zajímavé a konkurenceschopné zázemí, v oblasti sportu, 

rekreace a kultury. Rožnov pod Radhoštěm je turisticky známou a navštěvovanou 

destinací a doplněním o tyto projekty by se rozšířily jeho další možnosti, které by mohly 

zaujmout nové potencionální turisty. 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA  1 

Prioritní osy ROP 

 

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava má formulovány čtyři 

priority. Tři prioritní osy jsou zaměřeny k přímému naplňování specifických cílů 

programu, čtvrtou prioritní osu představuje Technická pomoc. Ty jsou dále členěny do 

13 oblastí podpory. 

 

 

 

 
Obrázek 2 Prioritní osy ROP 
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PŘÍLOHA  2 

Mapa města Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

 

 
Obrázek 3 Mapa Rožnov pod Radhoštěm 
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PŘÍLOHA  3 

Významné turistické cíle 

Horské sídlo Pustevny  

 
Obrázek 4 Pustevny 

Pojmenované po poustevnících, kteří zde žili a z nichž poslední zemřel roku 1874, jsou 

význačným turistickým střediskem. Pustevnám dominují dřevěné stavby postavené v 

lidovém slohu významným slovenským architektem Dušanem Jurkovičem.V zimě se 

Pustevny stávají vyhledávaným lyžařským střediskem s 11 lyžařskými vleky a 9 

sjezdovkami. 

 

Valašské muzeum v přírodě 

 
Obrázek 5 Valašské muzeum v přírodě 

 

Dřevěné městečko sestává ze souborů dřevěných lidových staveb přenesených 

z Valašského regionu do prostředí městského parku, Mlýnská dolina je soubor staveb 

technického charakteru a Valašská dědina zaujme životem místních předků včetně 

hospodářských zvířat. 
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Kostel všech svatých 

Postaven v letech 1745 – 1764. V prostorech kostela je zobrazeno umění předků na 

svatých relikviích.  

 
Obrázek 6 Kostel všech svatých 

 

 

 

 

Hradisko 

Zřícenina hradu Hradisko, který byl postaven v 2. polovině 14. století. Kolem hradu je 

naučná stezka se třemi okruhy a nádherným výhledem na město.  

 
Obrázek 7 Hradisko 
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PŘĹOHA  4 

Ceníky 

 

Ceník plaveckého areálu 

Místo Doba Cena 

Krytý bazén 

Dospělí 1 hodina 65,- 

Děti 1 hodina 30,- 

Venkovní bazén   

Dospělí Celodenní 45,- 

Děti  Celodenní 25,- 

Vířivka 25 minut 50,- 

 

 

Ceník lázeňských procedur 

Procedura Doba Cena 

Lázně 

Vinné 45 minut 200,- 

Pivní 45 minut 250,- 

Čokoládové 45 minut 350,- 

Bylinné 45 minut 320,- 

Mléčné 45 minut 300,- 

Masáže 

Klasické 30 minut 220,- 

Thajské 30 minut 300,- 

Havajské 30 minut 350,- 

Solná Jeskyně 60 minut 120,- 

Sauna 60 minut 40,- 

Solárium 1 minuta 4,- 

Vířivka 30 minut 50,- 
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Ceník lyžařského areálu 

Jízda Cena 

1 12,- 

10 110,- 

20 220,- 

Celodenní 350,- 

 

 


