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Úvod 

Se vstupem České republiky do Evropské Unie jsme získali možnost čerpat finanční 

prostředky ze strukturálních fondů EU ke zlepšení současného stavu a stability naší 

země a především ke snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů. První etapa 

projektů spolufinancovaných z EU byla ukončena v roce 2006. Nové operační 

programy na podporu a rozvoj navazují na předchozí společné regionální operační 

projekty. Možnost čerpat finanční podporu na jednotlivé projekty je momentálně

stanovena na období 2007–2013 a předpokládá se, že každým rokem se tato finanční 

podpora bude zmenšovat. 

V rámci regionálních operačních programů lze žádat o dotaci určenou na rozvoj 

cestovního ruchu. Cestovní ruch je jedním z největších a nejrychleji se rozvíjejících 

průmyslových odvětví na celém světě.  Zasahuje také do jednotlivých ekonomických 

oblastí a tím dokáže podporovat rozvoj daného území jako celku. Má pozitivní vliv na 

řešení problému nezaměstnanosti, příliv dodatečných finančních zdrojů do lokálních i 

státních rozpočtů, pozitivně také ovlivňuje investiční politiku v oblastech jejího rozvoje 

a v konečném důsledku zlepšuje životní úroveň obyvatel daného území. 

Severní Morava a zejména Bruntálsko mají pro rozvoj cestovního ruchu velký 

potenciál. Tato dříve industriálně zaměřená oblast byla zasažena útlumem 

ekonomických gigantů a úpadkem některých firem, které po dlouhá léta zaměstnávaly 

přímo či nepřímo většinu obyvatel, takže nyní hledá nové možnosti hospodářského 

rozvoje a prosperity. Zaměříme-li se na geografickou polohu Bruntálska, v pojetí 

mikroregionu kolem okresního města Bruntál, jedná se o oblast s mnoha přírodními 

krásami a historickými zajímavostmi. Potenciál pro rozvoj cestovního ruchu je právě

zde obrovský a s ním i možnosti dalšího ekonomického rozmachu regionu, v návaznosti 

na globálnější podobu rozvoje cestovního ruchu v celých Jeseníkách. 

Cílem diplomové práce je připravit projekt na vybudování sportovně rekreačního 

střediska v prostoru stávajících sportovních areálů města Bruntálu, jejich propojení, 

modernizace a rozšíření s cílem vytvořit nabídku k zimní a letní turistice v oblasti 

Jeseníků. Tento projekt by měl být realizován s  využitím spolufinancování z fondů EU 

a z finančních prostředků města.  
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Realizace projektu by tak přispěla k rozvoji cestovního ruchu samotného města i 

Moravskoslezského kraje a měla by také pozitivní dopad na snížení nezaměstnanosti, 

která patří na Bruntálsku k jedněm z nejvyšších v České republice.         
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1. DÍLČÍ CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavní cíl práce, který je uveden v úvodu bych rozšířila o tyto dílčí cíle: 

1.1 Dílčí cíle práce 

• snížit vysokou nezaměstnanost na Bruntálsku 

• zmírnit negativní rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými → zabránit odlivu 

obyvatel z města 

• realizací projektu zpříjemnit pobyt ve městě širokou nabídkou možností trávení 

volného času v moderních sportovních zařízeních, vybudovaném wellness 

centru a revitalizovaném a upraveném městském parku 

• celkovým zlepšením vybavenosti města zvýšit životní úroveň obyvatel 

• zlepšit turistické vyžití ve městě za nepříznivého počasí 

• zlepšit image města a potažmo i jeho vnímání obyvateli 

1.2 Metody zpracování projektu  

Při zpracování diplomové práce jsem postupovala následovně: 

• Analýza současného stavu města Bruntál 

• SWOT analýza města 

• Nalezení projektového záměru v oblasti cestovního ruchu 

• Stanovení cílových skupin projektu a jejich potřeb 

• Analýza konkurenčního prostředí 

• Analýza rizikových faktorů

• SWOT analýza projektu 

• Analýza proveditelnosti 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Strukturální fondy EU  

Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a 

členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. 

Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v období 2007-2013 může ke 

zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard €, což 

je zhruba 752,7 miliard Kč. [8] 

2.1.1 Kdo může žádat o podporu? 

O dotace můžou žádat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní 

infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra a další. 

2.1.2 Rozdělování prostředků fondů EU  

Politika HSS (hospodářské a sociální soudržnosti) je naplňována prostřednictvím 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.  

Strukturální fondy (SF) jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony (např. 

venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s 

geografickým nebo přírodním znevýhodněním). Existují dva strukturální fondy:  

• Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

ERDF podporuje investiční projekty jako např. výstavba silnic a železnic, 

odstraňování ekologických zátěží, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, 

rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce 

kulturních památek, výsadba regenerační zeleně, apod.  

• Evropský sociální fond (ESF) 

Podporuje neinvestiční projekty jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, podpora 

začínajícím OSVČ, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, etnické 

menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, apod.  
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Fond soudržnosti (FS) je určený na podporu rozvoje chudších států. Jsou z něj 

podporovány investiční projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu 

většího rozsahu a ochranu životního prostředí. [8] 

Projekty spolufinancované z fondů EU jsou realizovány prostřednictvím tematických a 

regionálních operačních programů. 

2.1.3 Cíle regionální politiky  

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

prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vyčleněno 308,041 mld. € 

(přibližně 8 686,8 mld. Kč):  

Cíl Konvergence: podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni 

NUTS II s hrubým domácím produktem na obyvatele nižším než 75 % průměru tohoto 

ukazatele pro celou Evropskou unii. Dále jsou k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, 

jejichž hrubý národní důchod na obyvatele je nižší než 90 % průměru tohoto ukazatele 

pro celou Evropskou unii. Tento cíl je financovaný z ERDF, ESF a FS a v České 

republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy. 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: podpora regionů na úrovni 

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

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

spadá Hl. m. Praha.  

Cíl Evropská územní spolupráce: podpora přeshraniční spolupráce regionů na úrovni 

NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních 

hranic. Dále je podporována meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl 

je financovaný z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony. [8] 
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Následující tabulka zobrazuje rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v 

období 2007–2013. Přepočet je dle směnného kurzu 1 EUR = 28,20 CZK. 

Cíl Fondy pro EU Fondy pro ČR 

Konvergence 7 082,80 mld. Kč 81, 54% 730 mld. Kč 96,98% 

Regionální 
konkurenceschopnost 
a zaměstnanost 

1 385,40 mld. Kč 15,95% 11,73 mld. Kč 1,56% 

Evropská územní 
spolupráce 

218,55 mld. Kč 2,52% 10,97 mld. Kč 1,46% 

Celkem 8 686,80 mld. Kč 100% 752,70 mld. Kč 100%
Tab. 1 Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle HSS v období 2007–2013 [8] 

2.2 Tematické operační programy 

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

operačních programů (OP). Každý z těchto operačních programů má specifické 

tematické zaměření a je určen pro celé území ČR s výjimkou hlavního města Prahy.  

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

regiony s výjimkou hlavního města Prahy, se vymykají projekty spolufinancované z 

Fondu soudržnosti v OP Doprava a OP Životní prostředí a modernizace veřejné správy 

a veřejných služeb v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, kde je způsobilým 

územím celá Česká republika včetně hl. m. Praha.  

Na tematické operační programy (TOP) cíle Konvergence je vyčleněno 21,2 mld. € (cca 

598,6 mld. Kč). [8] 

Alokace prostředků z fondů EU v České republice pro TOP v cíli Konvergence:  

Graf 1 Výše investic do jednotlivých OP 
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2.2.1 Jaké projekty lze z tematických operačních programů financovat?  

Operační programy jsou posuzovány Evropskou komisí. Následující příklady 

podporovaných projektů je proto nutné brát jako nezávazné, protože operační programy 

ještě mohou doznat na základě připomínek Evropské komise změn.  

2.2.1.1 OP Doprava  

Z operačního programu „Doprava“ jsou financovány například projekty 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.  

2.2.1.2 OP Životní prostředí  

Tento operační program se vztahuje například na čistírny odpadních vod, úpravny vody, 

informační systémy předpovědní povodňové služby, rekonstrukce spalovacích zdrojů, 

budování zařízení na využívání odpadů, sanaci kontaminovaných lokalit, infrastrukturu 

pro program REACH, implementaci soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště

chráněných území, výsadbu a obnovu remízů, alejí, větrolamů, ochranu proti vodní a 

větrné erozi, zjištění negativních důsledků hornické činnosti, tvorbu environmentálních 

informačních materiálů, instalaci obnovitelných zdrojů energie, např. solárních systémů, 

kotlů na biomasu, tepelných čerpadel, využití odpadního tepla atd.  

2.2.1.3 OP Podnikání a inovace  

Operační program „Podnikání a inovace“ se zaměřuje na podporu začínajícím 

podnikatelům, na rozvoj informačních a komunikačních technologií, výstavbu a 

rekonstrukci zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie z obnovitelných 

zdrojů, ochranu práv průmyslového vlastnictví, posílení vývojové a inovační kapacity 

podniků, podporu podnikatelských inkubátorů, infrastrukturu pro rozvoj lidských 

zdrojů, přípravu projektů podnikatelských nemovitostí a regionální infrastruktury, 

podporu nabídky kvalitních poradenských služeb, marketingovou připravenost malých a 
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středních podniků s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích 

apod.  

2.2.1.4 OP Výzkum a vývoj pro inovace  

Tento operační program financuje obnovu výzkumných a vývojových laboratoří a jejich 

vybavení moderní přístrojovou technikou, výstavbu, rekonstrukci a rozšíření kapacit 

center excelence, vybudování, rekonstrukci a rozšíření kapacit vědy a výzkumu (VaV) 

ve veřejném sektoru včetně terciárního vzdělávání, zlepšení informovanosti veřejnosti o 

VaV apod.  

2.2.1.5 OP Lidské zdroje a zaměstnanost  

„OP Lidské zdroje a zaměstnanost“ financuje další profesní vzdělávání podporované 

zaměstnavateli, uplatňování pružných forem organizace práce, zprostředkování 

zaměstnání, poradenské činnosti a programy, rekvalifikace, podporu začínajícím OSVČ, 

doprovodná opatření k získání a udržení zaměstnání, rozvoj institucí služeb 

zaměstnanosti, vzdělávání subjektů působících v oblasti sociálního začleňování, 

poradenské činnosti a programy pro sociálně vyloučené skupiny, podporu 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.  

2.2.1.6 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

Z tohoto programu je financováno 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. [8] 
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2.2.1.7 Integrovaný operační program  

Do tohoto programu spadá podpora 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. 

2.2.1.8 OP Technická pomoc  

Tento program podporuje řízení a implementaci fondů EU v ČR – jedná se např. o 

podporu monitorování, evaluace, publicity apod. [8]

2.3 Regionální operační programy 

V rámci cíle Konvergence je pro období 2007–2013 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 (RR) příslušného 

regionu soudržnosti.  

Na regionální operační programy cíle Konvergence je z fondů EU vyčleněno 4,6 mld. € 

(cca 131,4 mld. Kč). [8] 

Alokace prostředků z fondů EU v České republice pro ROP v cíli Konvergence: 
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Graf 2 Výše investic do jednotlivých regionů

2.3.1 Jaké projekty lze z regionálních operačních programů financovat?  

Operační programy jsou 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:  

2.3.1.1 Dopravní dostupnost a obslužnost  

Do tohoto programu spadá výstavba, 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.  

2.3.1.2 Rozvoj území  

V rámci „Rozvoje území“ je financována příprava 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. [8] 
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2.3.1.3 Regionální rozvoj podnikání  

Tento program se zaměřuje na rekonstrukce, modernizace a revitalizace stávajících 

objektů pro podnikání včetně brownfields, investice do dopravní a technické 

infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu, podporu investic 

zlepšujících materiálně-technické vybavení a podmínky firem, škol a učilišť určených 

pro zaškolení absolventu a osvojení praktických dovedností apod.  

2.3.1.4 Rozvoj cestovního ruchu  

V rámci tohoto programu je financována výstavba 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 včetně 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, marketingové kampaně s nadregionálním dopadem, informační a 

komunikační technologie v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu apod. [8] 

2.4 ROP NUTS II Moravskoslezsko 

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko (ROP MS) spadá mezi 

regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 716,09 mil. € 

(cca 20,19 mld. Kč), což činí přibližně 2,68 % veškerých prostředků určených z fondů

EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování 

programu navýšeno o dalších 126,37 mil. €.  

2.4.1 Jaké projekty jsou z ROP Moravskoslezsko financovány?  

ROP MS obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a 

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

typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Operační programy 

jsou nyní posuzovány Evropskou komisí. 
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2.4.1.1 Regionální infrastruktura a dostupnost  

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 289,3 mil. €, tj. 40,4 % ROP MS  

Např. modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy vč. odstranění dopravních závad na 

silniční síti a na průtazích měst, výstavba obchvatů obcí pro silnice II. a III. třídy, 

zpracování koncepce, projektová příprava a realizace oddělených komunikací pro 

cyklisty a pěší, budování a rekonstrukce přestupních terminálů mezi jednotlivými 

dopravními systémy, rekonstrukce a budování zastávek, modernizace a výstavba 

ekologických systémů hromadné dopravy vč. pořízení a modernizace vozidel a 

doprovodné infrastruktury, rozšíření infrastruktury a technického vybavení pro provoz 

letiště Ostrava, jeho napojení na železniční dopravu vč. pořízení nových kolejových 

vozidel, systém havarijní komunikace mezi obyvateli, podniky a veřejnou správou apod.  

2.4.1.2 Podpora prosperity regionu  

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 194,8 mil. €, tj. 27,2 % ROP MS  

Např. regenerace brownfields zejména pro nepodnikatelské účely, modernizace 

vybavení škol, modernizace internátů, jídelen, sportovišť, klubů pro zájmové 

vzdělávání, zavádění ICT, multimediálního vybavení a e-learningu do výuky vč. využití 

pro celoživotní učení, rozvoj knihovnických a informačních služeb s využitím ICT, 

rozvoj kapacit a vybavení terénních sociálních a zdravotních služeb, zajištění 

bezbariérovosti, instalace výtahů, výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, 

rekreace a lázeňství, revitalizace a zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových 

památek a kulturního dědictví, rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení, 

turistické a cykloturistické trasy, naučné trasy, orientačně-informační systém, 

hippostezky, infrastruktura pro vodní aktivity, podpora tvorby nových turistických 

produktů, vznik publikací a prezentací pro podporu image kraje apod.  

2.4.1.3 Rozvoj měst  

Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 136,1 mil. €, tj. 19,0 % ROP MS  

Např. zvyšování turistické atraktivity tvorbou integrovaných produktů cestovního ruchu 

vč. navazujících investic, rekonstrukce veřejných prostranství, budování, obnova a 

modernizace technického vybavení měst a udržitelný rozvoj nových rozvojových zón 

pro podnikání a bydlení, zkvalitnění a rozšíření kulturního, sportovního a 
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volnočasového zázemí, rozvoj terénních služeb pro staré občany, služby pro rodiče s 

dětmi, aktivity na eliminaci vlivu dopravy na kvalitu ovzduší, dopravní infrastruktura, 

vybavení pro dopravní obslužnost měst, cyklistické stezky a stezky pro pěší, výstavba, 

obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení pro služby obyvatelstvu a podnikům apod.  

2.4.1.4 Rozvoj venkova  

Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 71,6 mil. €, tj. 10,0 % ROP MS  

Např. obnova a rekonstrukce veřejných budov, veřejných prostranství, zeleně a místních 

atraktivit, rozvoj terénních služeb pro staré občany, služby pro rodiče s dětmi, 

rekonstrukce, a výstavba víceúčelových zařízení a ploch pro spolkové, sportovní, 

zájmové i kulturní aktivity, body veřejného přístupu k internetu a vzdělávání obyvatel 

ve využívání informačních a komunikačních technologií, pořízení dopravních 

prostředků veřejné dopravy, výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení 

školských, zdravotnických, sociálních služeb, informačních center, základní obchodní 

infrastruktury, tržnic apod.  

2.4.1.5 Technická pomoc  

Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 24,3 mil. €, tj. 3,4 % ROP MS  

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

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

analýz, zajištění publicity programu, podpora iniciace, přípravy a realizace projektů

apod. [8] 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE MĚSTA BRUNTÁL 

3.1 Základní charakteristika města 

Město Bruntál leží na rozhraní masívů Hrubého a Nízkého Jeseníku. 

Nachází se ve Slezsku, 70 km od krajského města Ostravy, 250 km od 

hlavního města Prahy. Rozkládá se na ploše 3 016ha. Vzhledem k jeho 

poloze na rozhraní Hrubého a Nízkého Jeseníku, je bránou do obou 

pohoří a zároveň tvoří významnou dopravní křižovatku a přirozené společenské, 

kulturní a zábavní centrum regionu. [6] 

Obr. 1 Letecký pohled na město Bruntál od jihu 

Bruntál byl založen již v roce 1213 a jeho historický ráz podtrhují mnohé 

pamětihodnosti, z nichž nejvýznamnější je zámek s přilehlým parkem, náměstí Míru a 

Zámecké náměstí v památkové zóně města. Velkému zájmu se také těší dominanta 
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města Uhlířský vrch s unikátní čtyřřadou lipovou alejí a poutním kostelem Panny Marie 

Pomocné. Atraktivita města spočívá i v blízkosti nejmladší vodní nádrže v ČR, Slezské 

Harty. Charakteristické je překrásné okolí s nedotčenou přírodou.  

Bruntál býval také významným průmyslovým centrem, s průmyslem textilním, 

zpracováním umělých hmot, potravinářským a zemědělským. Na tuto tradici navazuje 

řada současných podnikatelů. 

3.1.1 Geografické údaje 

Nadmořská výška: 547 m                                        

Uhlířský vrch:  671 m – stratovulkán  

Poloha:  49° 59´ s.š. 

17° 27´ v.d. 

3.1.2 Historie města 

Bruntál, založený moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem pravděpodobně

roku 1213, je z hlediska institucionálního nejstarším městem na území nynější České 

republiky. Jak vyplývá z tzv. Uničovské listiny českého krále Přemysla I. Otakara 

z roku 1223, obdržel Bruntál deset let před jejím vydáním jako vůbec první obec v 

českých zemích magdeburské městské právo. Město proto bylo až do roku 1352 

odvolací stolicí pro všechna města s magdeburským městským právem založená na 

severní Moravě, mezi jinými i pro královské město Olomouc. Důvodem jeho založení 

byla jednak nutnost zabezpečit severní hranici Moravy proti kolonizačním snahám 

vratislavského biskupství v téměř liduprázdném území horského masivu Jeseníků a 

jednak rudné bohatství těchto hor. Těžba drahých kovů byla po dlouhou dobu hlavním 

zdrojem prosperity města. Tuto skutečnost odrážel i městský znak – již jeho nejstarší 

vyobrazení na listině z roku 1287 obsahuje postavu horníka.  

Bruntál byl centrem cechovní řemeslné výroby a byl i významným tržním střediskem s 

právem konat ročně čtyři jarmarky a týdenní trh. Jeho poloha na důležité spojnici 

severní Moravy se Slezskem vedla ke zřízení mýtní stanice, doložené k roku 1296.  

Již od počátku 15. století byl Bruntál správním centrem širší oblasti, z které se 

počátkem 16. století konstituovalo svobodné panství Bruntál, patřící až do roku 1621 
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pánům z Vrbna. Význam Bruntálu, který jako rezidenční město byl renesančně

přestavěn, vyzvedly i pobyty panovníků – v roce 1515 hostil bratra českého krále 

Vladislava II. Jagellonského polského krále Zikmunda, v roce 1577 císaře Rudolfa II., 

v roce 1611 jeho bratra krále Matyáše, v roce 1620 “zimního krále” Fridricha Falckého. 

Pokles významu okolních dolů od konce 16. století, pohromy třicetileté války v 17. 

století, morové epidemie a zhoubné požáry v 18. století přinesly městu, které v roce 

1621 získal jako bělohorský konfiskát Řád německých rytířů, pozvolný úpadek. Přes 

nesmírně těžké poměry se v 18. století výrazně změnila podoba města řadou barokních 

staveb. 

Nové období rozmachu města nastalo v souvislosti s rozvojem průmyslové, zejména 

textilní výroby. Již roku 1850 byl Bruntál nejvýznamnějším střediskem lnářského 

průmyslu v českém Slezsku.  Roku 1872 bylo město napojeno na železniční trať

Olomouc – Opava a v roce 1885 zde byla otevřena vůbec první veřejná nemocnice 

v českém Slezsku. Ve městě vznikla řada škol a v polovině 19. století se tak stalo 

městem okresním. 

V letech 1918 – 1938 nastal další stavební rozvoj města, když bylo postaveno 480 

nových budov a starší byly rekonstruovány. K nejvýraznějším stavbám té doby patří 

budova arcibiskupského chlapeckého semináře a přestavba veřejné nemocnice. V 

Bruntále se rovněž konstituovala aktivní česká menšina, jejíž kulturní a společenský 

život se soustředil do pobočky Matice opavské pracující v Bruntále pod názvem 

Vzdělávací spolek Praděd, do Sokola a do Svazu českých turistů. Od 30. let 20. století 

sílil nacionalismus u většiny německých obyvatel města, které se stalo baštou 

Henleinovy Sudetoněmecké strany. V říjnu 1938 byl Bruntál obsazen vojsky 

nacistického Německa. Osvobozen byl Sovětskou armádou 7. května 1945. Po 

poválečném odsunu Němců byl Bruntál v letech 1945 – 1946 osídlen českým 

obyvatelstvem. V 50. letech 20. století se na jeho rozvoji negativně odrazila likvidace 

tradičního textilního průmyslu. Ve snaze nahradit úbytek pracovních příležitostí byly 

vybudovány nové závody – automobilové opravny ČSAO, Lisovny nových hmot, 

Dakon, Dřevosloh a Hydrometalurgický závod. [6] 
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3.2 Demografie a obyvatelstvo 

Počet obyvatel k 31. 12. 2006:   17 528 obyvatel [10]

Průměrný věk:          36,9 let 

Věkové složení:    0 – 14 let:    19 % obyvatel 

                              15 – 59 let:   68 % 

                              nad 60 let:   13 %

Graf 3 Vývoj počtu obyvatel od roku 1869 [6] 

Na demografický vývoj dlouhodobě působí několik faktorů. Především poloha v 

podhůří Hrubého Jeseníku s atraktivním rekreačním okolím, změny osídlení v důsledku 

II. světové války a rychlý poválečný růst spojený s funkcí okresního města a výstavbou 

panelových sídlišť. Věková struktura v Bruntále se značně odlišovala od průměru v ČR. 

Odlišnost byla způsobena několika vlnami migrace mladých lidí a mladých rodin 

s dětmi. V nejbližších letech nelze z více důvodů očekávat podobný rozvoj bytové 

výstavby (omezená podpora státu, omezená dostupnost hypotečních úvěrů, drahé 

stavební pozemky, ceny stavebních materiálů atd.), které by výrazněji ovlivnili 

demografickou skladbu obyvatelstva.  

Důsledkem masivního přistěhování mladých obyvatel v minulosti, je v současné době

pozitivní demografická struktura obyvatelstva města s vysokým podílem osob 

v produktivním věku a nižším podílem osob v post-produktivním věku, který klade jen 

malé nároky na rozvoj sociální asistence a sociálních služeb, potřebných pro tuto část 
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obyvatelstva. Na druhé straně to může být zdrojem možných problémů v budoucnosti, 

kdy se do post-produktivního věku dostanou početné skupiny obyvatel, kteří se do 

města přistěhovali. 

Z uvedených předpokladů vychází prognóza vývoje obyvatel v Bruntále. Podíl obyvatel 

v před-produktivním věku bude i nadále klesat, přestože v současné době vstupují do 

období nejvyšší plodnosti věkové skupiny baby-boomu ze 70. Let. Velmi pozvolna 

poroste podíl osob v post-produktivním věku. Pomalý nárůst tohoto podílu bude také 

ovlivňován snižováním úmrtnosti, především mužské, a zvýšením zákonného věku pro 

odchod do důchodu. Do roku 2010 bude charakteristický vysoký podíl osob 

v produktivním věku, bude se však měnit jeho skladba, budou narůstat počty lidí 

v pozdním středním věku, kteří jsou na jedné straně již zkušení pracovníci, na druhé 

straně v případě ztráty zaměstnání se tito lidé již hůře rekvalifikují a hůře hledají 

uplatnění na trhu práce a to tím hůře, čím nižší mají vzdělání. [6] 

3.3 Vzdělání obyvatel 

Na území města se nachází celkem 6 předškolních zařízení. Sdružené předškolní 

zařízení bylo zrušeno a nahrazeno jednou třídou v rámci mateřské školy na Pionýrské 

ulici.  

V Bruntále jsou dále čtyři základní školy zřizované městem, soukromá základní škola 

Amos a Základní škola na ul. Rýmařovská, které je zřízená Moravskoslezským krajem. 

Do škol města jsou přijímáni i žáci ze spádových obcí. Počet žáků dojíždějících ze 

spádové oblasti se pohybuje kolem pěti set. Zájmovou činnost zajišťuje Základní 

umělecká škola Bruntál a Krajské středisko volného času Juventus, Centrum Bruntál. 

Co se týče středních škol, ve městě jsou dvě osmiletá gymnázia, z toho jedno zřízené 

městem a jedno Moravskoslezským krajem. Dále si zde žáci mohou vybrat studium na 

Obchodní akademii, Střední zemědělské škole, Střední průmyslové škole, která 

poskytuje vzdělání v oborech Elektronických počítačových systémů, Strojírenství a 

technické administrativy a Silniční dopravy, dále pak studium na Střední škole služeb 

s tříletými a čtyřletými obory a Střední škole řemesel, která je zaměřená na vzdělání ve 

stavebních a opravárenských oborech. 
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V roce 2004 bylo ve městě zřízeno konzultační středisko Vysoké školy podnikání a.s., 

Ostrava, kde mohou studenti získat formou kombinovaného studia bakalářské a 

magisterské vzdělání v oboru Ekonomika a management.   

Typ vzdělání Počet obyvatel Počet obyvatel v %
Bez vzdělání 65 0,5% 

Základní 3 312 23,2% 

Vyučen/a 5 215 36,6% 

S maturitou 4 325 30,4% 

Vysokoškolské vzdělání 1 145 8,0% 

Nezjištěné 181 1,3% 

Celkem 14 253 100%
Tab. 2 Vzdělanost obyvatel města (15 – ti letých a starších) [6]   

3.4 Zaměstnanost 

Celý mikroregion Bruntálska je dnes trvale zatížen jednou z největších úrovní 

nezaměstnanosti v rámci celé České republiky. Je zde tedy dostatečný potenciál volné a 

poměrně levné pracovní síly, kterou lze využít pro nově vznikající ekonomické aktivity. 

Stav k:Ukazatel (celkový počet) 
31.12.2006 30.6.2007 31.12.2007

Evidovaní uchazeči o zaměstnání 7 396 5 902 5 873 
Z toho – absolventi škol, učilišť    
               a mladiství 

447 252 315 

            – občané se ZP 1 739 1 594 1 514 

Volná pracovní místa 359 512 445 

Uchazeči připadající na 1 volné 
pracovní místo 

20,6 11,5 13,2 

Míra nezaměstnanosti v %
(dle nové metodiky) 

13,4 10,6 10,7 

Tab. 3 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání, volných pracovních míst a míry 

nezaměstnanosti [11]   

K 31.12.2007 bylo evidováno celkem 5 873 uchazečů o zaměstnání (UoZ), z toho 3 250 

žen (55,3%). Z celkového počtu UoZ bylo 5 483 dosažitelných, což představuje míru 
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nezaměstnanosti 10,7%. Tím se okres Bruntál zařadil na 9. místo v rámci okresů ČR. 

Míra registrované nezaměstnanosti za celou ČR činila 6,0% (354 878 UoZ).       

K 31.12.2007 bylo evidováno v okrese Bruntál 445 volných pracovních míst. 

V porovnání se stejným obdobím roku 2006 bylo evidováno o 86 volných pracovních 

míst více. Na 1 volné pracovní místo připadlo k 31.12.2007 celkem 13,2 uchazečů o 

zaměstnání, k 31.12.2006 to bylo 20,6 uchazečů o zaměstnání.  [11]   

pozn.: Dle nové metodiky se míra nezaměstnanosti vypočítává z dosažitelných uchazečů

o zaměstnání. Za dosažitelné uchazeče jsou považovány osoby, které mohou 

bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. 

evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání.  

3.5 Ekonomika, podnikání a průmysl  

Podnikání sehrávalo v dějinách Bruntálu vždy významnou roli. Na tuto tradici 

v současnosti navazuje řada podnikatelů. Mimo to město disponuje lokalitami, které na 

svou příležitost teprve čekají. Mezi nejvýznamnějšími lze uvést čtyř a půl hektarovou 

plochu na západě města, v areálu bývalých vojenských kasáren. Na investora čeká i 

další bývalý vojenský areál a ještě dříve významná textilka Marburg. Tento uzavřený 

areál disponuje pěti hektary pozemků a jedním hektarem zastavěné plochy. Další 

lokality jsou dle územního plánu na severu města.  

Více než padesát procent obyvatelstva je zaměstnáno ve službách, což sleduje 

celorepublikový trend. Z dalších odvětví následuje průmysl a stavebnictví. Největším 

zaměstnavatelem je OSRAM Bruntál spol. s r.o., který zaměstnává více než tisíc 

zaměstnanců. Bruntál i celá oblast je známá nízkou úrovní mezd oproti 

celorepublikovému průměru. 

Odvětví Stav k 31.12.2007 V %
Zemědělství, lesnictví 245 2,6 % 

Průmysl, stavebnictví 3 347 36,0 % 

Služby 5 265 56,6 % 

Ostatní 442 4,8 % 

Celkem 9 299 100 % 

Tab. 4 Ekonomická aktivita obyvatelstva dle odvětví [6]   
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3.6 Doprava 

Velký význam má silniční doprava, která se výrazně podílí na přepravě osob i zboží. 

Bruntál je významnou křižovatkou silničních cest, neboť se zde kříží dvě silnice první 

třídy, I/11 ve směru Ostrava – Hradec Králové a I/45 ve směru Olomouc – Krnov 

(Polsko). Silniční síť druhé třídy je pro potřebu a plány ekonomického rozvoje 

mikroregionu nedostačující. Ztížené klimatické podmínky, zejména v zimě, velmi 

komplikují přepravu v podhůří a v horských oblastech. Některé cesty v těchto typech 

terénů jsou pak i díky nevyhovující kvalitě chemického posypu zcela nepřístupné. Pro 

rozvoj turismu jsou tyto nedostatky z hlediska dopravní dostupnosti velmi negativní. 

Městská hromadná doprava 

Společnost Connex Morava, a.s. zajišťuje městskou a příměstskou hromadnou dopravu 

prostřednictvím dvou linek. Obě spojují areál společnosti OSRAM, a.s. s ostatními 

částmi města, z nichž jedna končí v Moravskoslezském Kočově a druhá u Kobylího 

rybníku. 

Železnice 

Městem prochází železniční trať č. 310 z Opavy východ přes Krnov a Bruntál do 

Olomouce a dále trať č. 312 z Bruntálu do Malé Morávky. Tato je dnes využívaná 

pouze turisty a je v provozu pouze o víkendech.  Místní částí Kunov prochází 

privatizovaná železniční trať z Milotic nad Opavou do Vrbna pod Pradědem, která byla 

dříve využívána pro nákladní dopravu dřevozpracujícího průmyslu. Železniční trať je 

v celém  

Cyklistická doprava 

Městem procházejí dvě cyklotrasy. Trasa 6162 spojuje Opavici na Krnovsku se 

Slezskou Hartou a 6029 vede ve směru ze Světlé Hory na Valšov. Zejména okolí města 

je velmi příznivé pro cykloturistiku. Ve městě jsou dvě zastávky cyklobusů, směřujících 

dále do Jeseníků. 
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Pěší trasy 

Hlavní pěší trasa vede od vlakového nádraží na severu města přes městskou 

památkovou zónu a náměstí Míru, směrem na jih kolem Kobylího rybníku na Uhlířský 

vrch. Další významné pěší spojení připojuje západní část města k centru. 

Letecká doprava 

Letecké dopravě se v bruntálském mikroregionu přikládá jen malý význam. V blízkosti 

se nachází tři menší veřejná vnitrostátní letiště (Krnov, Šumperk, Nová Ves u Jeseníku), 

na kterých mohou přistávat jen střední a lehká letadla a která mohou mít jen okrajový 

význam pro rozvoj cestovního ruchu, zvláště pokud se vezme v úvahu jejich vybavení a 

rozsah. Napojení z Bruntálska na standardní leteckou osobní dopravu a její případné 

využití pro rozvoj cestovního ruchu, resp. pro přepravu klientů ze zahraničí, je možné 

jen prostřednictvím letiště Ostrava – Mošnov vzdáleném cca. 80 km, nebo letiště Brno – 

Tuřany vzdáleném cca. 130km. [6]  

3.7 Životní prostředí 

Okolí Bruntálu je známé krásnou a dosud nepříliš narušenou krajinou. Vzrostlá zeleň na 

území města je exponovaná do uměle vytvořených parků a lesíků, řada dřevin roste 

podél koryta vodních toků.   

Zemědělské pozemky mají výměru 1429 ha, orná půda tvoří 27 % zemědělských 

pozemků a trvalé travní porosty tvoří 70 % zemědělských pozemků. Bruntál se nachází 

v bramborářsko-ovesné oblasti s nejnižší intenzitou zemědělství. Rostlinná výroba má 

zaměření pícninářsko-obilnářské. Živočišná výroba je vhodná pro pastevní chov 

dobytka. 

Co se týče znečištění ovzduší, největšími zdroji jsou Teplo Bruntál a.s., Kareta s.r.o., 

Osram s.r.o. a Elkoplast s.r.o. Řada emisí vzniká kolem komunikace I/11 (5 tis. 

vozidel/24 hod), II/450 (6300 vozidel /24 hod). Uvnitř města je to přibližně 12–14 tis. 

vozidel za 24 hod. Obecně je emisní situace dobrá. Z hlediska snížení škodlivých emisí 

ve městě je řešením obchvat I/45, čímž by došlo nejen ke snížení emisí, ale i hluku. 

Cílem by mělo být i prosazování dostatečného množství zeleně. Ve městě je zřízen 

recyklační dvůr. Odpady jsou odváženy mimo město.  
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V Bruntále najdeme také několik přírodních památek, jako je například Uhlířský vrch 

(3,7ha). Jedná se o čtyřřadou lipovou alej s památným stromem – dubem letním, na 

severozápadním úbočí Uhlířského vrchu. V místní části Kunov se pak nachází přírodní 

rezervace o ploše 4,16ha. Mezi Evropsky významné lokality Natura 2000 je zařazen 

bývalý lom u Marburgu, ve kterém žije čolek velký. Osm nových chráněných území je 

navrhováno. [6]   

3.8 Kulturní vybavenost města 

Ve městě je možné navštívit kino Centrum, městské divadlo, muzeum, výstavní 

expozice v galerii a různé architektonické památky jako jsou například zámek 

s přilehlým parkem, lipová alej, bašty, plastiky, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

piaristický kostel Panny Marie, piaristický klášter, kaple sv. Michala, městské domy, 

Meldnerova vila, sloup sv. Trojice, socha sv. Jana Nepomuckého, Klippelův sloup, 

kostel Panny Marie Pomocné. 

Tradiční místní kulturní a společenské akce zajišťuje několik subjektů. Odbor kultury 

města Bruntál organizuje každoroční oslavy Dnů města, Bruntálský advent, plesy a 

taneční, provozuje městské divadlo. Dále má na starosti chod městské knihovny. 

Dvousálové kino Centrum je v majetku města, promítání však zajišťuje soukromá 

společnost. Muzeum Bruntál sídlí na zámku a kromě stálých expozic je organizátorem 

řady výstav a tradičních akcí, kterými jsou velikonoce a vánoce na zámku. V roce 2007 

oslavilo 100 let založení. Klub Za starý Bruntál, který usiluje o ochranu a obnovu 

památek města a okolí pořádá přednášky a vlastivědné výlety, vyvíjí publikační, 

kulturní a výstavní činnost. Společnost pro obnovu Uhlířského vrchu pořádá koncerty 

duchovní hudby při příležitosti Dnů města a Svatováclavských slavností. S občanským 

sdružením Galerie v kapli je spjato jméno významného fotografa Jindřicha Štreita, který 

pravidelně uvádí vernisáže pořádané muzeem Bruntál a občanským sdružením Galerie 

v kapli. 

Za zmínku stojí stálá výstava bruntálského malíře Karla Adámka v prostorách auly 

Obchodní akademie a Střední zemědělské školy v Bruntále. 

Ve městě působí hudební kluby, kde jsou pořádány jazzové, rockové a folkové 

koncerty. Tradicí se stala soutěž O pohár starosty města v latinskoamerických a 
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standardních tancích, stejně jako každoroční přehlídka folkových kapel Indiánské léto, 

která se koná v zámecké zahradě na sklonku léta. [6]   

Pro pořádání kulturně společenských akcí je možno využít tyto sály:  

• Původní kulturní středisko – velký sál 300 míst, malý sál 100 míst 

• Nové kulturní středisko – s kapacitou 500 míst 

• Městské divadlo – s kapacitou 400 míst 

• Audienční sál na zámku – s kapacitou 100 míst 

• Kino Centrum – velký sál 232 míst, malý sál 98 míst

• Domov důchodců – s kapacitou 70 míst [19]   

3.9 Sportovní vybavenost města 

Bruntál nabízí řadu příležitostí ke sportu jak pro ty, kteří hledají aktivní odpočinek, tak 

pro aktivní sportovce a profesionály. Je zde k dispozici pestrá škála nejrůznějších 

sportovišť a tělovýchovných zařízení, srovnatelných svojí úrovní s jinými okresními 

městy u nás: 

• Koupaliště nebo přírodní koupání………………… 1 

• Hřiště……………………………………………… 25 

• Tenisové kurty……………………………………. 3 

• Lyžařské trasy, vleky……………………………… 1 

• Půjčovna lyžařského vybavení……………………. 1 

• Turistické trasy se značením KČT…………………2 

• Sportovní rybolov…………………………………. 2 

• Sauna……………………………………………… 2 

• Fitness centra……………………………………… 3 

• Sportovní hala (veřejně přístupné tělocvičny)……. 1+4 

• Krytý plavecký bazén …………………………......  1 

• Zimní stadion……………………………………… 1 [19]   

  

Místní občané nebo návštěvníci zde mohou také navštívit sportovní centrum 

s bowlingem, kuželkami, squashem, badmintonem a simulátorem golfu, dále pak halu 

stolního tenisu a krytou motokárovou halu. 
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Ve městě je pořádána řada sportovních aktivit. Mezi tradiční patří memoriál Petra Hábla 

„Okolo Slezské Harty“, který účastníci absolvují pěšky či na kolech. Mezi dalšími lze 

uvést novoroční výstup na Uhlířský vrch, turistický pochod po bruntálských sopkách, či 

mezinárodní fotbalový turnaj žáků Olympia cup. Dlouholetou tradici má Mezinárodní 

večerní běh Bruntálem, v poslední době kombinovaný s Během Terryho Foxe, určeným 

pro všechny věkové kategorie sportovní veřejnosti. [6]   

3.10 Cestovní ruch 

Infrastruktura pro podporu rozvoje cestovního ruchu a turismu se před rokem 1989 

v Bruntále a okolí nebudovala. Těžiště cestovního ruchu bylo hlavně v podpoře 

odborářské rekreace, ve stavbě podnikových rekreačních zařízení, v sezónním 

provozování dětských táborů a ve snaze státu mít přehled o pohybu většiny rekreantů a 

příchozích návštěvníků. Marketingové pojetí cestovního ruchu a podpory jednotlivých 

obcí bylo tehdy většinou nemožné, proto i doprovodná síť služeb byla nedostačující a 

občané Bruntálska dodnes tyto nedostatky pociťují. [6]  

Dnes je ve městě ustanovena konkrétní osoba, která aktivně řeší problematiku 

cestovního ruchu a podílí se na zpracovávání koncepce rozvoje turismu na bruntálsku. 

Město může tedy sloužit jako základna cestovního ruchu, pokud nabídne odpovídající 

zázemí. Musí disponovat především kvalitním zařízením pro sport a rekreaci, rozvinout 

potenciál Uhlířského vrchu, nabídnout odpovídající ubytování, při respektování 

stoupajících nároků na kvalitu služeb.  

Z hlediska ubytování najdeme ve městě dva hotely, dnes už nižší kategorie, dva 

penziony a tři ubytovny. Ubytování je poskytováno i v soukromí. Stravovacích zařízení 

je ve městě okolo padesáti. Největšími jsou hotel Slezan, Terezka, Western bar, Kelt, 

Irish Pub Grand, Barbar, pizzerie Aqua a Montenegro. 

V současné době převládají návštěvníci, kteří se ve městě zdrží pouze jeden den.  

Víkendová, či dlouhodobá turistika směřuje mimo území Bruntálu. Je cílená hlavně do 

nedalekých Jeseníků, v zimním i letním období a na Slezskou Hartu, zejména za účelem 

rybolovu. K rekreaci není zatím toto vodní dílo využíváno, ačkoliv má k tomu vhodné 

předpoklady.  
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3.11 SWOT analýza 

Na základě informací získaných studiem dostupných materiálů z oblasti cestovního 

ruchu a z osobních pohovorů s vedoucí a projektovým manažerem oddělení 

implementace integrovaného plánu rozvoje města, jsem vytvořila analýzu vnitřních 

silných a slabých stránek, také příležitostí a hrozeb města a okolí ve vztahu k rozvoji 

oblasti cestovního ruchu. 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

  Poloha města 
• Nástupní prostor do CHKO Jeseník
• Atraktivita krajiny zčásti horského 

a podhorského typu a její 
využitelnost pro rekreaci a aktivní 
trávení volného času 

• Blízkost hranic s Polskem a 
Slovenskem 

  Přírodní atraktivity 
• Blízkost vodní nádrže Slezská 

Harta 
• Uhlířský vrch s lipovou alejí 
• Značné území se zalesněním 

  Historické atraktivity 
• Pestrá škála památek – zámek se 

zámeckým parkem, kostely, 
středověké hrady a zříceniny 
v okolí, památná místa 

• Značný počet církevních staveb 
v regionu 

  Kulturní atraktivity 
• Tradice kulturních akcí na hradě

Sovinci a na zámku Bruntál 
• Tradiční akce pořádané v Bruntále 

divadlem, zámkem a kinem 
Centrum 

  Sportovní vyžití (venkovní, letní) 
• Hustá síť turistických tras, značení
• Značné cyklotrasy, běžecké trasy 
• Jezdecká turistika, stáje 
• Lovecká turistika, komerční lovy 

(přes Interlov, a.s.) 
• Rybaření, rybářské bašty 
• Vodní sporty na Slezské Hartě

  Poloha města 
• Mimo hlavní dopravní a obchodní 

tahy 
• Podprůměrná kvalita komunikací 

   

  Přírodní atraktivity 
• Stavební a dopravní omezení 

v lokalitách CHKO Jeseník 
• Přísnější režim pohybu turistů

  Historické atraktivity 
• Často špatné spojení k památkám a 

historickým místům v regionu 
• Absence souhrnné propagační 

informace 
• Chybí finanční prostředky na 

rekonstrukci památek 
  Kulturní atraktivity 

• Chybí nabídkové „balíky“ kulturních 
programů v rámci cestovního ruchu 

• Portfolio pořadatelů kulturních akcí 
je nedostatečné 

  Sportovní vyžití (venkovní, letní) 
• Chybí známější „sportovní centrum“ 

v regionu 
• Možnosti sportu a aktivit jsou 

roztroušeny v regionu bez větší 
návaznosti 

• Chybí cyklostezky v atraktivním 
území Bruntál – Slezská Harta  

• Malá finanční podpora masového 
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Sportovní vyžití (venkovní, zimní) 

• Sjezdové lyžování v Jeseníkách, 
dostatek vleků v zimních centrech 

• Sjezdové lyžování v Bruntále na 
Uhlířské vrchu (vybudován vlek) 

• Lovecká turistika 
  Sportovní vyžití (vnitřní) 

• Tradiční sportovní turnaje 
• Dostatečné zázemí pro sport u 

školských zařízení 

  Dopravní dostupnost 
• Existence regionálních a místních 

tratí ČD 
• Existence kyvadlové dopravy do 

vrcholové části Jeseníků
• Lanová dráha Šerák 

  Lidské zdroje 
• Dostačující role středních škol – 

dvě střední školy se zaměřením na 
cestovní ruch 

• Šikovnost, um a řemeslná zručnost 
místních lidí 

• Stálý pozitivní zájem a vazby 
německých turistů ke zdejšímu 
kraji 

• Udržování kontaktů a vztahů
k regionu, „nostalgie“ 

  Pohostinství a ubytování 
• Spíše nízké cenové relace 
• Tradiční horská kuchyně
• Pohostinnost místních obyvatel 
• Dostatečný počet ubytovacích 

zařízení nižšího standardu 

  Ekonomická situace 
• Levná pracovní síla 
• Investiční příležitosti 

  Informační služby 
• Sněhové zpravodajství v ČT 

v pořadu Panorama 

sportování ze strany obcí 

  Sportovní vyžití (venkovní, zimní) 
• Chybí provozovatelé vleků

v menších lokalitách 
• Absence sáňkařských drah 
• Málo krytých umělých ledových 

ploch 
  Sportovní vyžití (vnitřní) 

• Absence sportovní haly s větší 
kapacitou 

• Ne všude možnost využívání 
tělocvičen škol širší veřejností 

  Dopravní dostupnost 
• Mimo hlavní dopravní tahy 
• Špatný stav silnic, zejména 

v zimním období 
• Špatná dostupnost z Polska 

  Lidské zdroje 
• Nižší procento vysokoškolsky 

vzdělaných obyvatel 
• Nedostatek kvalifikovaných 

odborníků na turismus a CR 
• Sezónní nezaměstnanost – v zimě

nelze pracovat v lesích, na stavbách, 
na polích,…

  Pohostinství a ubytování 
• Nedostatek stravovacích kapacit 
• Nedostatek ubytování vyššího 

standardu 
• Absence luxusnějšího ubytování, 

nadstandardu 
• Chybí formy rychlého občerstvení 
• Nevyhovující otevírací doby 

pohostinských zařízení 
  Ekonomická situace 

• Nízké příjmy velké části obyvatel 
• Nízká kupní síla v regionu 
• Chybí cílený marketing pro získání 

firem i klientů
  Informační služby 

• Nedostatečná propagace a 
prezentace regionu 
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• Kvalitní webové stránky města se 
zaměřením na CR 

• Celoročně otevřené informační 
centrum 

  Konkurence 
• Konkurenční cenová výhoda 

regionu v porovnání s jinými 
turistickými regiony 

• Nepropracované metodiky 
spolupráce obcí na rozvoji CR 

  Konkurence 
• Blízkost rekreačně lépe připravených 

regionů – Beskydy, Orlické hory, 
Českomoravská vrchovina 

PRÍLEŽITOSTI HROZBY

  Poloha města 
• Vybudovat novou „image“ 

regionu, založenou na pestrosti 
krajiny, tradičních lokalitách a 
zdravém prostředí 

• Spádová oblast velkých měst – 
Olomouc, Ostrava, Opava 

  Přírodní atraktivity 
• Realizace záměrů kolem Slezské 

Harty (koupání, rekreace, sporty) 
• Rozvoj lázeňství v regionu 
• Další využití minerálních vod a 

pramenů
  Turistické atraktivity 

• Obecně rostoucí zájem o ucelené 
programové nabídky služeb – 
„balíčky“ služeb 

   
  Sportovní vyžití 

• Vybudování nových a rekonstrukce 
stávajících sportovních areálů a 
jejich propojení 

• Využití nedaleké vodní nádrže 
Slezská Harta ke sportovním 
aktivitám, propojení vodních 
aktivit s bruntálskými sportovišti 

• Vytvořit ucelenou nabídku k zimní 
a letní turistice 

  Dopravní dostupnost 
• Dobudování dopravních tahů do 

Polska a do vnitrozemí ČR 

   

  Poloha města 
• Sílící pozice a image konkurenčních 

regionů z hlediska získávání 
návštěvníků

  Přírodní atraktivity 
• Neřízené urbanistické zásahy do 

přírody a vzhledu krajiny 
• Zakládání černých skládek a ničení 

životního prostředí  

  Turistické atraktivity 
• Nedostatek finančních prostředků na 

propagaci regionu, údržbu 
stávajících a budování nových 
turistických atraktivit (nezískání 
dotací) 

  Sportovní vyžití 
• Nedořešení stávajících „možností“ 

pro sportovní aktivity za špatného 
počasí (důležité ve vztahu 
k místnímu klimatu) 

  Dopravní dostupnost 
• Nesjízdnost cest v zimě
• Nedostatek finančních prostředků na 

údržbu 
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  Lidské zdroje 
• Využít potenciálu studentů SŠ 

cestovního ruchu v regionu 
• Školící programy, praktikantské 

praxe CR 
• Nová pracovní místa – průvodci, 

tlumočníci, ve službách CR,…
• Zaměření na spokojenost 

návštěvníků, role přístupu, 
pozitivní reference 

  Pohostinství a ubytování 
• V rámci rozvoje CR velká 

příležitost pro drobné podnikatele a 
živnostníky 

• Šance agroturistiky, rodinné farmy 
s ubytováním 

  Ekonomická situace 
• Možnost získat finanční prostředky 

z vládních fondů a fondů EU 
• Účast v grantových projektech 
• Přeshraniční spolupráce 

  Informační služby 
• Zmapování veškerých (i 

doplňkových) nabídek pro podporu 
turismu 

• Dobudování technické a 
informační infrastruktury IC 

  Konkurence 
• Větší šance koordinovaného 

postupu více subjektů CR při 
prorážení na mezinárodní trhy a na 
vzdálenější destinace 

• Výhodné partnerství a kooperace 
v péči o návštěvníky a klienty 
v CR 

  Lidské zdroje 
• Neochota místních obyvatel 

zaměstnaných v CR procházet 
školícími programy, nebo se 
jakkoliv orientovat na zákazníka →
neprofesionální přístup → špatné 
zkušenosti návštěvníků, špatné 
reference potencionálním 
návštěvníkům 

• Jednostranné zaměření na CR na 
úkor zemědělství a tradiční výroby 
regionu 

  Pohostinství a ubytování 
• Nezájem návštěvníků o region 
• Nedořešení stávajícího nedostatku 

kvalitnějšího ubytování a 
stravovacích kapacit 

  Ekonomická situace 
• Nezískání dotací na rozvoj regionu 
• Růst nezaměstnanosti a sociálního 

neklidu v regionu 
• Neschopnost a neaktivnost 

představitelů města  
  Informační služby 

• Nedořešení souhrnného 
informačního zdroje 

  Konkurence 
• Rostoucí boj o návštěvníky 
• Nekalé praktiky konkurence – 

například „zneužití“ atraktivních 
domén regionu na internetu cizími 
subjekty, …

Tab. 5  SWOT analýza 

Shrnutí poznatků SWOT analýzy 

Nejvýznamnější silnou stránkou Bruntálska je jeho poloha na úpatí CHKO Jeseníků. 

Jeseníky jsou synonymem netknuté přírody, zdravého klimatu a svou atraktivností 
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nabízí rozmanité možnosti trávení volného času pro široké spektrum návštěvníků. 

Z přírodních atraktivit pak bruntálsku dominuje Uhlířský vrch s unikátní lipovou alejí a 

nedaleká vodní nádrž Slezská Harta.  

Komparativní výhodou celého regionu je také, zejména z pohledu využitelnosti 

v průmyslu cestovního ruchu, množství nejrůznějších turistických atraktivit v oblasti 

historické, architektonické, sakrální, urbanistické a kulturní. 

Mezi nejtíživější slabé stránky Bruntálska, z hlediska rozvoje cestovního ruchu, patří 

problémy dopravní dostupnosti v rámci severní Moravy, ostatních regionů ČR, ale i ve 

vztahu na dopravní propojenost se sousedním Polskem. 

Mimo hlavní rekreační sezónu a v případě špatného počasí jsou ve městě a okolí velmi 

mizivé možnosti turistického vyžití. Celá oblast cestovního ruchu, služeb a další 

infrastruktury pak následně na tento problém doplácí v důsledcích i ekonomicky. 

V celém regionu je slabá hospodářská a ekonomická situace (velká míra 

nezaměstnanosti, nedostatek místního kapitálu), chybí prostředky nutné na reinvestice 

do zařízení a aktivit cestovního ruchu. Město by mělo hledat možnosti pro přilákání 

investorů, podávat žádosti o dotace, vypracovávat granty a druhotně tak snižovat 

nezaměstnanost a zvyšovat životní úroveň obyvatel. 

Největší příležitostí Bruntálska v rámci rozvoje CR je uchopení existujícího potenciálu 

přírodní povahy, také tradice umu a pracovitosti místních lidí a vytvořit komplexní a 

ucelené nabídky služeb směrované k přesně stanoveným cílovým skupinám. Jde o 

vytvoření tzv. „balíků“ nabídek po různé socio-demografické skupiny návštěvníků a pro 

různé formy trávení volného času v rámci návštěvy či rekreace. 

Mikroregion bruntálska by se měl v maximální možné míře snažit získávat a efektivně

využívat dotační politiky státu a EU a fondů přeshraniční spolupráce. 

Zlepšení úrovně a výstavby nové infrastruktury a dopravních tahů a úzká spolupráce a 

koordinace na regionální úrovni, by mohla velmi výrazně přispět k rozvoji ekonomiky a 

stability hospodářsko sociálních ukazatelů v rámci celého okresu. 

Nejaktuálnější hrozbou je neaktivní a nekoordinovaný přístup k problematice dalšího 

rozvoje CR a turismu, a tím pádem další opožďování za konkurenčními regiony 
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zejména při získávání finančních prostředků a potenciálních návštěvníků. Pozice 

okolních regionů se tak může stát značnou hrozbou pro zájmy jak Bruntálska, tak 

celých Jeseníků. 

Naopak živelný a neřízený rozvoj CR může přinést také újmu, a to zejména na 

ekologické hodnotě regionu a na ochraně přírodních krás a lokalit. 
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4. PROJEKTOVÁ ČÁST – SPORTOVNĚ REKREAČNÍ CENTRUM 

4.1 Cíl projektu 

Cílem projektu je vybudování sportovně rekreačního střediska na úpatí pohoří Jeseníků, 

ve městě Bruntál, které představuje spádovou oblast pro okolní obce. Modernizací 

stávajících sportovních areálů, jejich propojením a rozšířením se vytvoří ucelená 

nabídka zimních a letních sportů jako další alternativa k turistice v oblasti Jeseníků. 

Projekt vytváří potřebné zázemí a infrastrukturu cestovního ruchu a nabízí rozšíření 

vodních, relaxačních a sportovních aktivit jak pro místní obyvatele, tak pro návštěvníky. 

Jedná se o ucelený komplex služeb, které navazují na lyžařská a turistická centra 

v rámci celých Jeseníků.  

4.2 Fáze projektu 

Jednotlivé fáze projektu jsou aktivitami, které je třeba v rámci projektu zrealizovat. 

Jejich následné pořadí neodpovídá realizaci. Ve skutečnosti budou tyto fáze probíhat 

paralelně, nebo v takových časových intervalech, které umožní financování. 

4.2.1 Rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého bazénu, wellness centrum

Rekonstrukce a modernizace krytého plaveckého bazénu s vybudováním wellness 

centra je klíčovou částí integrovaného projektu. Hlavním účelem je rozšířit nabídku 

atrakcí v oblasti vodních a relaxačních aktivit při dosažení celoročního využívání. 

4.2.2 Rekonstrukce a modernizace sportovišť

Projekt je zaměřen na rekonstrukci, modernizaci a přístavbu sportovního areálu 

Základní školy Jesenická v Bruntále, která se nachází v přímém sousedství krytého 

plaveckého bazénu. Konkrétními aktivitami této fáze projektu jsou: 

• změna povrchu hřiště, osvětlení hřiště, 

• rozšíření atletického oválu a změna jeho povrchu, 

• rozšíření skate parku, 

• rekonstrukce hřiště na street basketbal, 

• rekonstrukce tenisového kurtu a hřiště na volejbal, zastřešení tenisového kurtu, 

• výstavba zázemí pro sportovce (šatny, sociální zařízení), vybudování parkoviště.  
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4.2.3 Revitalizace městského parku 

Dílčím cílem projektu je revitalizace a modernizace městského parku v Kavalcově ulici 

v Bruntále, jako centrálního odpočinkového a volnočasového zázemí pro širokou 

veřejnost.  

Konkrétní aktivity této fáze projektu jsou: 

• rekonstrukce a rozšíření sítě cest jak pro pěší, tak pro cyklisty a in-line aktivity, 

• instalace nového mobiliáře, 

• rozšíření a rekonstrukce venkovních hracích prvků, 

• rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení. 

Všechny tři objekty (krytý plavecký bazén, sportovní areál Základní školy Jesenická a 

městský park) se nachází v přímém sousedství. Jejich rekonstrukcí, modernizací a 

propojením by vznikl velký sportovně rekreační komplex ve středu města, poskytující 

návštěvníkům rozmanité možnosti k trávení volného času. 

4.3 Cílové skupiny budoucího centra a jejich potřeby 

Cílovými skupinami projektu budou: 

4.3.1 Obyvatelé města 

Projekt je zaměřen na zlepšení sportovní a relaxační infrastruktury v samotném středu 

města. Hlavní cílovou skupinou projektu budou tedy představovat obyvatelé města.  

Výstupy projektu budou moci využívat tyto kategorie: 

• jednotlivci 

• rodiny (s dětmi, bez dětí) 

• děti a mládež 

• senioři 

Předpokládaná velikost cílové skupiny: 

  Aktuální údaj 

Počet obyvatel (k 31. 12. 2006)  17 528 
Počet částí 3 

Míra registrované nezaměstnanosti v % (k 31. 12. 2007) 10,7 

Katastrální plocha 2 934 ha 
Tab. 6 Velikost cílové skupiny „Obyvatelé města Bruntál“ 
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4.3.1.1 Mezi hlavní potřeby obyvatel města lze zařadit:

• zlepšení vybavenosti města v oblasti volnočasových aktivit (sportu, relaxace, 

zábavy atd.) 

• cenová dostupnost poskytovaných služeb 

• zlepšení úrovně a zpříjemnění veřejných prostranství a odpočinkové zóny 

4.3.1.2 Jak přispěje realizace projektu k uspokojení potřeb obyvatel města?

Vznikem komplexního sportovního areálu, jehož současná zařízení jsou již dnes 

nejnavštěvovanějšími ve městě, dojde ke zvýšení úrovně vybavenosti města 

modernizací stávajících zařízení a výstavbou nových atraktivit jako je např. wellness 

centrum. Revitalizací a modernizací parku dojde k zlepšení úrovně odpočinkové zóny, 

ve které taktéž obyvatelé mohou trávit svůj volný čas. Nyní jsou některé služby 

poskytovány bezplatně, z důvodů nákladného provozu však bude potřeba některá 

zařízení zpoplatnit. Ceny budou nastaveny tak, aby byly i nadále pro obyvatele města 

finančně únosné. 

Výstupy projektu tedy odpovídají potřebám obyvatel zejména, jedná-li se o otevření 

krytého bazénu i o prázdninách, dobře vybavené sportovní zařízení, které bude nabízet 

krytou tenisovou halou, horolezeckou stěnou, minigolf, skatepark, a aquapark. Mimo 

tyto výstupy bude obyvatelům i návštěvníkům sloužit hřiště na nohejbal a volejbal, 

hřiště na street basketbal, víceúčelové hřiště s umělým trávníkem a umělým osvětlením 

a rozšířený atletický ovál, který umožní mimo jiné pořádání nejrůznějších atletických 

závodů a soutěží 

4.3.2 Spádová oblast města 

Do správního obvodu města Bruntál spadá 31 obcí, v nichž žije necelých 40 tisíc

obyvatel. Správní obvod obce zaujímá svou rozlohou 596 km2 10,9 % rozlohy 

Moravskoslezského kraje a je tak největším správním obvodem v kraji. Téměř polovina 

obyvatel celého správního obvodu žije v Bruntále. [12] 

Správní území Bruntálu sousedí na severu s Krnovem a Jeseníkem, na západě

s Rýmařovem, na jihu se Šternberkem a na východě s Opavou. Vzdálenost správního 

obvodu od hranice s Polskem je 20km. 
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Obr. 2 Mapa správního obvodu Bruntál [6] 

Ke spádovým oblastem Bruntálu lze dále zařadit (kromě samotného okresu Bruntál) 

části okresu Jeseník, Olomouc, Opava a Šumperk. Následující tabulka uvádí seznam 

jednotlivých okresů s celkovým počtem obyvatel a počtem obyvatel vzdálených od 

města Bruntál do 20km a do 50km.  

Okres Celková 
populace 

Do 20km Tj. v tis. 
obyvatel 

Do 50km Tj. v tis. 
obyvatel 

Bruntál 98 000 85% 83 300 100% 98 000 
Jeseník 42 000 5% 2 000 85% 36 000 
Olomouc 224 000 0% 0 60% 135 000 
Opava 180 000 0% 0 80% 144 000 
Šumperk 125 000 0% 0 95% 118 000 
Celkem 676 000 87 000 538 000 
Tab. 7 Potenciální cílová skupina projektu v rámci spádové oblasti města Bruntál [19] 

Následující tabulka informuje o struktuře a vývoji přírůstku obyvatel okresu Bruntál.  

Ukazatelé 2004 2005 2006 

Živě narození 953 976 952 

Zemřelí 971 988 1006 

Přirozený přírůstek na 1000 obyvatel v % -1,8 -1,2 -5,4 

Přistěhovalí 801 888 870 

Vystěhovalí 1 154 1 290 1 186 

Přírůstek stěhováním na 1000 obyvatel v % -35,3 -40,2 -31,6 

Děti v mateřských školkách 3 613 3 664 3 701 

Žáci základních škol 11 527 10 882 10 313 

Příjemci důchodů 26 213 26 504 26 892 
Tab. 8 Struktura obyvatel okresu Bruntál [12] 
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Z tabulky je možno vyčíst, že se přirozený přírůstek obyvatel pohybuje v záporných 

hodnotách. Důležitý je však poznatek, že z okresu odchází více občanů, než se do něj 

stěhuje. Rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými v okrese Bruntál činil v roce 2006 

celkem 316 obyvatel. Cílem projektu je zmírnění tohoto rozdílu a odlivu obyvatel 

z okresu. Také dětí v základních školách stále ubývá a naopak starších obyvatel 

pobírajících důchody přibývá.  

4.3.2.1 Mezi hlavní potřeby obyvatel spádové oblasti města lze zařadit:

• vybavenost oblasti atraktivitami pro trávení volného času 

• zlepšení infrastruktury 

4.3.2.2 Jak přispěje realizace projektu k uspokojení potřeb obyvatel spádové oblasti?

Projekt bude mít přínos nejen pro obyvatele města ale i pro celou spádovou oblast, což 

je především celý okres Bruntál a okrajové části dalších okresů. Do Bruntálu jezdí 

občané těchto okresů za prací, za příbuznými, do školy, nebo z jiných důvodů. I pro ně

je důležitá vybavenost města atraktivitami, které zde doposud chybí, nebo se nacházejí 

v neuspokojivém stavu.  

Realizací projektu se rozšíří a zkvalitní možnosti sportovního vyžití ve městě. Občané 

tak nebudou muset podnikat dlouhé cesty za návštěvou vzdálenějších atraktivit (jako je 

např. aquapark v Bohumíně nebo ještě více vzdálený aquapark ve Frýdku-Místku), ale 

budou mít možnost kvalitního trávení volného času v blízkosti domova. 

4.3.3 Region Severní Morava a Slezsko 

Svou realizací bude projekt přispívat k rozvoji cestovního ruchu v celém regionu. Ten je 

z převážné části tvořen Moravskoslezským krajem, zahrnuje však také část kraje 

Olomouckého (okresy Jeseník a Šumperk) a Zlínského (okres Vsetín).  

Dle zpracované marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu 

Severní Moravy a Slezska (SMaS) na období 2005 – 2008 je celý region rozčleněn na 

základě marketingových znaků a potenciálu rozvoje do šesti turistických oblastí.  
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Těmito oblastmi jsou: 

• Jeseníky,  

• Opavské Slezsko,  

• Ostravsko,  

• Poodří – Moravské Kravařsko,  

• Těšínské Slezsko, 

• Beskydy a Valašsko

Projekt bude realizován v oblasti Jeseníky. Významnými turistickými cíly, které se 

nacházejí v blízkosti Bruntálu, jsou například: 

• nejvyšší vrchol Praděd a jeho okolí, 

• vodní nádrž Slezská Harta, 

• Karlova Studánka, 

• Rejvíz (mapa a více informací viz Příloha č. 1). 

Region svým charakterem, a to zejména přírodními předpoklady, polohou a lidnatostí, 

disponuje významným potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. Celá oblast je 

jedinečná svou krásnou hornatou přírodou a mnoha zajímavostmi. V létě se zde 

naskýtají příležitosti turistických výletů za poznáním i rekreací. V zimě se oblast stává 

rájem pro příznivce sjezdového i běžeckého lyžování.  

Realizace projektu si klade za cíl doplnit letní i zimní turistiku v oblasti Jeseníků a 

nabídnout návštěvníkům ucelenou možnost sportovního i rekreačního vyžití, které v této 

oblasti dosud schází. Cílem je zvýšit počet turistů, kteří zde přijíždějí, a zároveň

prodloužit jejich pobyt prostřednictvím rozšiřování nabídky způsobů trávení volného 

času.  

4.3.3.1 Potřeby turistického regionu SMaS

• rozvoj regionu 

• rozvoj cestovního ruchu 

V Marketingové analýze turistického regionu SMaS na léta 2005 – 2008 byl proveden 

průzkum mezi návštěvníky, kteří mj. hodnotili současnou vybavenost regionu a také to, 

co regionu nejvíce schází. Výsledek hodnocení návštěvníků je uveden v nadcházejících 

dvou grafech.  
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Graf 4 Hodnocené faktory vybavenosti regionu [20] 

   

V hodnocení vybavenosti regionu byla návštěvníky nejhůře ohodnocena možnost 

zábavy, dostupnost regionu a vybavení regionu pro sport.  

Graf 5 Co regionu nejvíce schází? [20] 

   

Nejvíce návštěvníkům v regionu schází kvalitní dopravní infrastruktura, dále zábavní 

centra a opět sportovní vybavenost. 

4.3.3.2 Jak přispěje realizace projektu k uspokojení potřeb regionu SMaS?

Z hodnocení návštěvníků je zřejmé, že největším problémem regionu je dopravní 

infrastruktura a možnost trávení volného času, zejména v oblasti sportu a zábavy, což 

opět dokazuje důležitost realizace projektu pro zajištění potřeb návštěvníků a pro 

podporu rozvoje celého turistického regionu SMaS. Realizací projektu by mělo dojít ke 

zvýšení návštěvnosti celého regionu a zvýšení počtu dnů, které zde turisté stráví.  
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4.3.4 Tuzemští i zahraniční turisté 

Město Bruntál se nachází, jak už bylo řečeno, v turistickém regionu Severní Morava a 

Slezsko, v atraktivní oblasti Jeseníků. Region je dle statistik vyhledávaným turistickým 

místem. Z následující tabulky vyplývá, že po Praze a Jižní Moravě je Severní Morava a 

Slezsko nejvíce navštěvovaným turistickým regionem.  

Počet hostů
Turistický region 

Češi Cizinci Celkem 
Praha 383 385 3 725 180   4 108 565 

Okolí Prahy 513 638 210 215 723 853 

Jižní Čechy 415 021 156 454 571 475 

Šumava 454 167 236 271 690 438 

Plzeňsko 110 513 72 670 183 183 

Západočeské lázně 214 622 422 689 637 311 

Severozápadní Čechy 218 408 166 648 385 056 

Český sever 302 432 113 381 415 913 

Český ráj 141 951 53 217 195 178 

Východní Čechy 531 827 128 078 659 905 

Vysočina 329 990 59 282 389 272 

Jižní Morava 896 111 409 795 1 305 906 

Střední Morava 206 310 71 882 278 192 

Severní Morava a 
Slezsko 807943 163 935 971 878 

Krkonoše 499 347 346 321 845 668 
Tab. 9 Návštěvnost turistických regionů ČR za rok 2005 [7] 

Podle výzkumu Českého statistického úřadu, uvedeného na internetových stránkách 

Agentury CzechTourism, činí podíl zahraničních turistů v hromadných ubytovacích 

zařízeních Moravskoslezského kraje 18,5 %. Podíl českých turistů činí 81,5 % (viz. 

následující tabulka).  

Hosté Počet hostů % ní podíl 
Prům.délka 

pobytu  
Počet 

přenocování % ní podíl 

Zahraniční 112 668 18,5% 3,9 dnů 328 943 16% 

Čeští 496 768 81,5% 4,5 dnů 1 726 761 84% 

Celkem 609 436 100% 4,4 dnů 2 055 704 100% 
Tab. 10 Zahraniční a čeští turisté v hromadných ubytovacích zařízeních – 

Moravskoslezský kraj (2006) [7] 
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Zahraničních turistů přijíždí do ČR stále více. Stávají se proto také jednou z důležitých 

cílových skupin. Je tedy velice důležité stále zvyšovat atraktivitu celého regionu a snažit 

se o to, aby návštěvnost turistů zahraničních i domácích stále rostla.  

4.3.4.1 Mezi hlavní potřeby turistů lze zařadit:

• turistická vybavenost regionu  

• ubytování a stravování v regionu 

• dostupnost služeb (dopravní i cenová) 

• nabídka doplňkových služeb cestovního ruchu (IC, možnosti parkování, atd.) 

Hlavním důvodem návštěvy regionu Severní Morava a Slezsko je v současnosti 

turistika, sport a relaxace (viz. následující graf). Na tyto aspekty je potřeba zaměřit 

hlavní pozornost a dále je rozvíjet, což je také jedním z hlavních cílů projektu.   

0 5 10 15 20 25 30 35

Poznání

Relaxace 

Turistika a sport

Zdraví

Práce

Zábava

Nákupy

Návšt ěvy p říbuzných, známých

Tranzit
Důvod návšt ěvy

%
Severní Morava a Slezsko ČR

Graf 6 Převažující důvod návštěvy regionu Severní Morava a Slezsko [13]    

          

Preference turistů jsou také odlišné v každém ročním období. V zimě značně převažuje 

lyžování a zimní sporty. V létě je to zase poznávací a pěší turistika nebo koupání a 

vodní sporty (viz. Graf 7).  
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Graf 7 Nejlákavější aktivity v regionu Severní Morava a Slezsko [13] 

   

Důležitým faktorem návštěvnosti regionu je i cenová úroveň poskytovaných služeb. 

Z následujícího grafu lze vyčíst, že cenovou image regionu hodnotí turisté jako všude 

jinde, z 20,1 % je pro ně region dokonce levnější.  

levn ější
20,1%

dražší
8,4% 

jako jinde
71,5%

Graf 8 Cenová image regionu SmaS [20] 

4.3.4.2 Jak přispěje realizace projektu k uspokojení potřeb turistů?

Výstupem projektu bude ucelený sportovně relaxační areál, který své služby bude 

turistům nabízet po celý rok. V zimě tak bude doplňovat nabídku zimních sportů a v 

případě nepřízně počasí bude poskytovat zázemí pro sportovce, kterým náhlá změna 
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počasí neumožní provozovat zimní sporty. V létě bude doplňovat širokou nabídku 

možností trávení volného času v celém turistickém regionu i v okolí Bruntálu. Již nyní 

navštěvuje široká řada turistů v létě rekreační oblast u vodní nádrže Slezská Harta, která 

se nachází poblíž Bruntálu. Díky rozšíření poskytovaných služeb a letního vyžití se 

předpokládá navýšení počtu turistů, kteří zde stráví více než jednu noc. 

Cílem projektu je poskytnout turistům širokou nabídku způsobů trávení volného času, 

aby se nemuseli rozhodovat, jestli jet raději za sportem, za poznáním, za turistikou či 

relaxací. 

4.3.5 Nezaměstnaní 

Projekt svou realizací ovlivní také cílovou skupinu nezaměstnaných. Realizací projektu 

dojde k vytvoření nových pracovních míst a následně se objeví příležitosti pro tvorbu 

pracovních míst i v jiných navazujících oblastech. V rámci projektu dojde například 

k pronájmu několika prostor ve wellness centru, kde mohou své činnosti provozovat 

současní i noví podnikatelé, kteří by mohli zaměstnat další žadatelé o práci. Rozšířením 

návštěvnosti střediska se také předpokládá nárůst poptávky po doplňkových službách, 

v rámci nichž bude zapotřebí vytvoření dalších pracovních míst. 

Míra nezaměstnanosti v okrese Bruntál patří k jedněm z nejvyšších v celé ČR. Snížení 

nezaměstnanosti, která se v současnosti pohybuje nad 10%, je dílčím cílem projektu. 

4.3.5.1 Potřeby nezaměstnaných

• zvýšení počtu pracovních míst, pracovních příležitostí 

• cenová dostupnost poskytovaných služeb 

4.3.5.2 Jak přispěje realizace projektu k uspokojení potřeb nezaměstnaných?

Realizace projektu přinese možnosti a příležitosti k tvorbě nových pracovních míst. 

Vzniknou zde prostory k pronájmu, které mohou využívat jak stávající tak i noví 

podnikatelé ke své činnosti. Mezi aktivity, které v areálu budou moci provozovat, patří 

např. masáže, posilovna, kadeřnictví, obchod se sportovními potřebami a restaurace. 

Realizace projektu bude poskytovat prostor i pro další doplňkové služby, které se budou 

odvíjet od vznikající poptávky návštěvníků, mezi něž může patřit např. další 

občerstvení, kurzy plavání atd.  
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4.3.6 Organizované skupiny 

Dalšími cílovými skupinami projektu jsou sportovní kluby, školy a firemní organizace. 

Sportovní kluby mohou využívat sportovní a relaxační zařízení k trénování svých 

svěřenců, k fyzické přípravě na následující sezónu, nebo k odpočinku. Školy mohou 

používat zařízení k tělovýchovné výuce svých žáků a firemní organizace k pořádání 

firemních sportovních či jiných akcí.  

Následující tabulka uvádí seznam jednotlivých škol ve městě. Nejblíže k místu realizace 

projektu je ZŠ Bruntál na ulici Jesenická, Gymnázium Bruntál na ulici Dukelská, 

Střední průmyslová škola na ulici Kavalcova a Střední škola služeb na ulici Dukelská. 

Zařízení Název 

ZŠ Bruntál, Cihelní 6 
ZŠ Bruntál, Jesenická 10 Základní školy úplné 
ZŠ Bruntál, Okružní 38 

Základní školy neúplné ZŠ AMOS, Cihelní – Bruntál  
Gymnázium, Bruntál 
Základní škola a městská osmileté gymnázium 
Bruntál 
Obchodní akademie a Střední zemědělská 
škola, Bruntál 
Střední průmyslová škola, Bruntál 
Střední škola řemesel, Bruntál 

Střední školy a vyšší odborné školy 

Střední škola služeb, Bruntál 
Soukromá vysoká škola Vysoká škola podnikání, a.s. 

Tab. 11 Seznam jednotlivých škol ve městě

Z další tabulky lze vyčíst vybrané sportovní organizace a kluby města Bruntál. Přibližný 

počet aktivních sportovců se odhaduje ve výši cca 2000. Přesný počet organizovaných 

sportovců však nelze s úspěchem zjistit.  
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Organizace, kluby Náplň činnosti 

TJ Slavoj Bruntál 
oddíl basketbalu, stolního tenisu, šachů, moderní 
gymnastiky, sportovní gymnastiky, ledního hokeje, 
volejbalu, scate 
výuka plavání v klubu Benjamin 

Plavecký klub Slavoj Bruntál 
tréninková a závodní činnost 
tenisová škola 
závodní tenis Tenisový klub Bruntál 
rekreační tenis pro členy i příchozí  

TJ Olympia Bruntál 
kopaná, atletika, kuželky, stolní tenis, rekreační 
sport, sport zdravotně postižených 

Klub karate – dó karate 
SK Figura Bruntál sjezdové lyžování 
FC Slavoj Bruntál kopaná 
TJ SKI Slavoj Bruntál běžecké lyžování 
TJ Praděd Bruntál sportovní a moderní gymnastika 
SKP Policie Bruntál  volejbal, sportovní střelba 
JI-JITSU bojové umění 
Shotokan  karate 
Continental KHS bike team cyklistika 
A-team NOVO Bruntál cyklistický, lyžařský, orientační běh 

Tab. 12 Sportovní organizace města Bruntál [14] 

4.3.6.1 Potřeby organizovaných skupin

• vhodné prostory pro provozování sportovních a jiných aktivit  

• zajištění bezpečnosti 

4.3.6.2 Jak přispěje realizace projektu k uspokojení potřeb organizovaných skupin?

Realizací projektu budou moci organizované skupiny využívat sportovní i relaxační 

zařízení pro své potřeby. Díky jejich modernizaci se sníží nebezpečí vzniku úrazu. 

K dispozici pro sportovce budou nově vybudované šatny a sociální zařízení. 

4.4 Analýza konkurenčního prostředí 

Do konkurenčního prostředí spadají jednak celkové sportovně rekreační komplexy, 

podobné tomu, který by byl vybudován v Bruntále, ale také jednotlivé dílčí části 

fungující samostatně.  
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4.4.1 Aquacentra, wellness centra 

V rámci turistického regionu SMaS a turistické oblasti „Jeseníky“ existují dvě

srovnatelná zařízení, a to v Bohumíně (cca 80km od Bruntálu) a ve Frýdku Místku (cca 

90km od Bruntálu). Další podobná zařízení mají charakter buď krytého plaveckého 

bazénu (viz příloha č. 2), nebo se jedná o nekryté (nezastřešené) aquaparky jako je např. 

Frenštát p. Radhoštěm (viz příloha č. 3), jejichž využitelnost je z pohledu sezónnosti 

velmi omezená (3 – 4 měsíce v roce).  

Zejména v turistické oblasti jako jsou Jeseníky, kde je léto velmi krátké, je zapotřebí 

atraktivit celoročního charakteru, vhodně doplňujících hlavní zimní či letní sezónní 

aktivity turistů a návštěvníků.  

Současná nabídka vodních a wellness aktivit je v okrese Bruntál buďto vázána na 

kapacitně omezená zařízení (relaxační bazének v Priessnitzových léčebných lázních, a.s. 

v Jeseníku s hodinovou kapacitou cca 25 osob) nebo na kryté bazény, vybudované před 

dvaceti a více lety (podobně jako stávající krytý bazén v Bruntále) a dnes již 

nevyhovující z celé řady kritérií (úroveň hygienických zařízení, úroveň a rozsah 

doplňkových služeb, nabídka relaxačních atraktivit, nedostatečné tepelně-izolační 

vlastnosti objektů atd.). 

4.4.1.1 Aquacentrum Bohumín

V aquacentru Bohumín se nachází plavecký bazén o délce 25m s 5 plaveckými drahami. 

Další relaxační bazén je vybaven masážními tryskami, chrličem vody a malým 

vodopádem a je propojen průplavem s venkovním bazénem. Tobogán je zde v délce 

40m. Pro děti je k dispozici dětské brouzdaliště. Masáž a relaxaci poskytuje whirpool. 

K dispozici je také sauna, občerstvení, solární studio a masáže.  

Plné vstupné Zlevněné vstupné 
1h každá další 1h 1h každá další 1h

bazén 60, - 20, - 40, - 10, - Všední 
dny sauna 90, - 20, - 70, - 10, - 

bazén 80, - 30, - 50, - 20, - Víkendy 
a svátky sauna 110, - 30, - 80, - 20, - 

Tab. 13 Ceník vstupného do Aquacentra Bohumín [15] 

Zlevněné vstupné se týká dětí od 3 do 15 let, studentů do 26 let, důchodců nad 60 let a 

ZTP. Do areálu na bazén a saunu je možné zakoupit zákaznické i firemní karty. Zároveň
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je zde možnost ranního plavání od 6:00 do 8:00 hodin za zvýhodněnou jednotnou cenu 

pro dospělé za 50 Kč a zlevněné vstupné ve výši 30 Kč.  

4.4.1.2 Sportplex Frýdek-Místek 

Ve Sportplexu Frýdek-Místek se nachází víceúčelová sportovní hala, letní i krytý 

aquapark Olešná a hokejbalové hřiště. V aquaparku lze nalézt atrakce jako je např. 

vodní zvon, divoká řeka, whirpool, tobogán či dětský bazének. Aquapark nabízí také 

solárium, masáže a kosmetiku.  

PO – PÁ SO – NE 
1h 2h 1h 2h 

Dospělí 70, - 110, - 100, - 160, - 
Děti do 15 let, studenti 45, - 85, - 70, - 130, - 
Osoby od 65 let 45, - 85, - 80, - 140, - 
Děti do 6 let 25, - 25, - 35, - 35, - 
ZTP 45, - 85, - 70, - 130, - 
ZTP/P + doprovod 25, - 25, - 35, - 35, - 
Doplatek za každých dalších započatých 15 min 
 10, - 10, - 15, - 15, - 

Tab. 14 Ceník vstupného do Sportplexu Frýdek-Místek [16] 

Pro rodiny s dětmi nabízí aquapark o víkendech a svátcích zvýhodněné vstupné (2rodiče 

+ 1dítě do 15let, nebo 1 rodič + 2děti do 15let za 180Kč). 

Následující tabulka uvádí cenové srovnání obou aquaparků. Mimo kategorii dětí do 6 let 

je vstupné do Sportplexu Frýdek-Místek vyšší než v Bohumíně. Aquacentrum Bohumín 

však navíc rozlišuje zvlášť cenu bazénu a zvlášť sauny.  

Bohumín Frýdek Místek 
Kategorie 

PO – PÁ SO – NE PO – PÁ SO – NE 
Dospělí 60, - 80, - 70, - 100, - 
Děti do 15 let, studenti 40, - 50, - 45, - 70, - 
Osoby od 65 let 40, - 50, - 45, - 80, - 
Děti do 6 let 40, - 50, - 25, - 35, - 
ZTP 40, - 50, - 45, - 70, - 
ZTP/P + doprovod - - 25, - 35, - 
Tab. 15 Srovnání cen Aquacentra Bohumín a Sportplexu Frýdek-Místek (za 1h v Kč) 

Ceny vstupného v aquaparku Bohumín i ve Sportplexu Frýdek-Místek jsou oproti 

cenám krytého bazénu v Bruntále značně vysoké (viz. tabulka č. 16). Z 
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hlediska současného stavu bazénu v Bruntále však ceny nelze srovnávat. Po jeho 

rekonstrukci a výstavbě wellness centra se však ceny vstupného také zvýší. 

Předpokládané vstupné bude ve výši 80 Kč na celý den, což je ale oproti částkám 60 Kč

a 70 Kč za jednu hodinu v ostatních střediscích stále podstatně méně. Bude tak 

zachována cenová dostupnost pro všechny.  

Vstupné v Kč Děti Dospělí 
Vstupné za 100 min 19, - 43, - 
Permanentka 10 vstupů 174, - 386, - 
Pronájem 1h 1720, - 
Pronájem plav. školám 1h  857, - 

Tab. 16 Ceník vstupného na krytý bazén Bruntál [17] 

4.4.2 Sportovní areály  

Z komplexního hlediska celého projektu lze jako konkurenci brát v úvahu obdobné 

sportovní střediska v celém Moravskoslezském kraji, resp. regionu Severní Morava a 

Slezsko. Z místního hlediska lze jako konkurenci samotného sportoviště uvést další 

sportoviště, které se ve městě nacházejí.  

Přehled všech sportovních zařízení na území města Bruntálu: 

• Krytý plavecký bazén 

• Městské koupaliště se saunou 

• Sportoviště ZŠ Jesenická 

• Sportovní hala 

• Fotbalový stadion s travnatým a škvárovým povrchem 

• Zimní ledová plocha 

• Sportoviště SPŠ Bruntál 

• Sportovní zařízení Střední školy řemesel 

• Sportovní zařízení ZŠ Okružní 

• Sportovní zařízení Obchodní akademie a střední zemědělské školy 

• Areál tenisových kurtů

• Sportovní zařízení ZŠ Cihelní 

• Sportovní zařízení ZŠ a MOG Školní 2 

• Sportovní zařízení Střední školy služeb 

• Sportovní zařízení Gymnázia, Dukelská 
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Ve městě Bruntál se nachází přibližně 15 sportovních zařízení. Přičemž tučně

vyznačená zařízení spadají do projektu a většina dalších sportovních zařízení je 

umístěna při základních a středních školách. Nachází se zde tedy několik menších 

sportovišť a málo zařízení sloužících k relaxaci. V místě své realizace je tedy projekt 

jedinečný a nemá žádnou konkurenci. 

V rámci Moravskoslezského kraje by jako konkurence projektu připadaly v úvahu tyto 

multifunkční areály: 

• Sportovní areál Poruba 

• STaRS Karviná, s. r. o. – víceúčelová hala 

• Sportovní areál Vendryně – Vitality Slezsko, s. r. o. 

• SC Ostrava, a. s. 

• Hala Opava, a. s. 

• SA Sokolík – Frýdek Místek 

• Sport Park – Nový Jičín, s. r. o. 

• Sport relax centrum Kotelna 

• ZŠ a MŠ Bystřice – sportovní haly a krytý bazén 

• Městská sportovní hala v Havířově

Sportovní areál Bazén Hřiště
Fitness/ 

Posilovna 
Horol.
stěna 

Tenis.,Sqash 
Badminton. 

kurty 
Hala Sauna

Stolní 
tenis 

Sportovní areál 
Poruba 

 �  � � �   

STaRS Karviná �  �  � � �  

Vitality Slezsko   �  �  � � 

SC Ostrava, a.s.   �  �  �  

Hala Opava, a.s.   �   � �  

SA Sokolík,  
Frýdek Místek 

 �  � � �   

Sport Park – NJ   �  �  �  

Sport relax 
centrum Kotelna

�    � � �  

ZŠ a MŠ 
Bystřice 

� �   � � � � 

Městská hala 
Havířov 

� � �   � �  

Tab. 17 Vybrané sportovní areály v Moravskoslezském kraji 
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Tabulka č. 17 uvádí výčet vybraných sportovních areálů v Moravskoslezském kraji 

s uvedením jejich vybavenosti. Z celkových deseti areálů se pouze ve čtyřech nachází 

bazén a ve čtyřech hřiště. Fitness/posilovna se vyskytuje v šesti areálech a horolezecká 

stěna se nachází pouze ve dvou sportovních areálech. Kurt na míčové sporty, hala a 

sauna se nacházejí ve většině areálů.  

4.4.3 Městský park 

Městský park v Kavalcově ulici je největším parkem města. Jeho revitalizace a 

modernizace je již několik měsíců na programu jednání představitelů města. Jedná se o 

velký park blízko centra, který nemá ve městě konkurenci. Jeho obnova a revitalizace je 

tedy velmi potřebná, aby se v něm obyvatelé i návštěvníci mohli cítit příjemně a 

bezpečně.  

4.4.4 Konkurenční výhody nového sportovně relaxačního areálu  

• umístění v hornaté oblasti s možností návaznosti na zimní lyžařské sporty nebo 

jako jejich alternativa, 

• obdobná zařízení (konkurence) se nenacházejí v těsné blízkosti areálu, nejbližší 

obdobné zařízení v regionu se nachází v Opavě ve vzdálenosti cca 38km, 

• neexistence obdobného zařízení (konkurence) v okrese,  

• jeho součástí bude wellness centrum, 

• město Bruntál jako místo realizace projektu je spádovou oblastí Jeseníků, 

• velmi dobrá cenová dostupnost poskytovaných služeb oproti konkurenci. 
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4.5 Analýza rizikových faktorů projektu 

Prvním krokem analýzy rizikových faktorů je jejich identifikace. Cílem je vymezit 

všechny možné rizikové faktory a následně určit jejich vliv na vývoj projektu. Dalším 

krokem analýzy pak bude návrh jak tato rizika eliminovat na únosnou míru, aby 

neohrozila realizaci projektu a následný provoz střediska.  

4.5.1 Identifikace rizik 

S přípravou a realizací projektu a následným provozem areálu jsou spojena určitá rizika 

(hrozby): 

1. finanční 

2. technické 

3. právní 

4. provozní 

5. personální 

6. enviromentální 

4.5.1.1 Finanční riziko (hrozby)

Finanční riziko ovlivňuje projekt ve všech jeho fázích. Je spojeno především s možností 

nezískání dotace, nedostatkem finančních zdrojů na spolufinancování a předfinancování 

realizace projektu a nedostatkem cashflow v čase. 

• v přípravné fázi může projekt ohrozit nedostatek finančních prostředků na 

zpracování projektové dokumentace potřebné pro stavební povolení, nepřidělení 

dotace na realizaci projektu, nesprávná kalkulace rozpočtu (podcenění/ 

přecenění některých položek) 

• v realizační fázi může projekt ohrozit nedostatek finančních prostředků na 

zajištění spolufinancování projektu, na zajištění financování projektu před 

získáním dotace, zvýšené náklady na úhradu bankovních úroků

• v provozní fázi může projekt ohrozit nedostatečné cashflow v některých 

obdobích, především mimo hlavní sezónu, dále pak zvýšení cen vstupů, pokles 

cen služeb  

4.5.1.2 Technické riziko (hrozby)

Technické riziko ovlivňuje projekt zejména v jeho realizační fázi. Je spojeno především 

s možností nedodržení termínů, nedodržením stanoveného rozpočtu, kvality stavebních 

prací, nebo dodávek strojů a zařízení. 
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• v přípravné fázi může být ohrožením nedostatečné či neoptimální naplánování 

technických postupů výstavby 

• v realizační fázi může být ohrožením zpoždění dodávek materiálu a zařízení ze 

strany dodavatelů, zhoršení klimatických a přírodních podmínek při výstavbě, 

nedodržení termínu dokončení výstavby 

• v provozní fázi může být ohrožením nižší kvalita stavebních prací a materiálů, 

rychlejší opotřebení a zastarávání majetku pořízeného v rámci projektu, 

nedostatečné technické zázemí nositele projektu 

4.5.1.3 Právní riziko (hrozby)

Právní riziko ovlivňuje projekt zejména v přípravné a realizační fázi. Je spojeno 

především s nedodržením platné legislativy ČR a podmínek dotačního programu. 

• v přípravné fázi může projekt ohrozit neobdržení stavebního povolení pro 

realizaci projektu, nevyřešení majetkoprávních vztahů týkajících se projektu 

• v realizační fázi může projekt ohrozit nedodržení podmínek dotačního 

programu, podmínek pro zadávání veřejných zakázek, technických norem 

souvisejících s výstavbou 

• v provozní fázi může projekt ohrozit nedodržení legislativních norem 

souvisejících s provozem zařízení 

4.5.1.4 Provozní riziko (hrozby)

Provozní riziko ovlivňuje projekt zejména v jeho provozní fázi. Souvisí především 

s možností nízké návštěvnosti, nebo například rychlejšího zastarávání majetku 

pořízeného v rámci realizace projektu. 

• v přípravné fázi může být ohrožením nedostatečné ověření potřeb cílových 

skupin, přecenění poptávky po výstupech projektu 

• v realizační fázi může být ohrožením nekvalitně stanovená marketingová 

strategie, nedostatečná marketingová komunikace a propagace výstupů projektu 

• v provozní fázi může být ohrožením nedostatečný zájem cílových skupin o 

výstupy projektu, možnost růstu pozice a nabídky konkurence, snadný vstup 

nových konkurentů na trh, rozšiřující se nabídka substitutů, změna preferencí a 

zvyklostí cílových skupin 
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4.5.1.5 Personální riziko (hrozby)

Personální riziko ovlivňuje projekt ve všech jeho fázích. Souvisí s organizačním 

zabezpečením realizace a provozu projektu.  

• v přípravné fázi může projekt ohrozit nedostatek kvalifikovaných lidí schopných 

kvalitně připravit projekt, malé zkušenosti zaměstnanců města s přípravou 

projektů tohoto typu a žádostí o dotace, malá ochota a motivace zaměstnanců

k přípravě projektu 

• v realizační fázi může projekt ohrozit nedostatek kvalifikovaných lidí schopných 

řídit a koordinovat realizaci projektu, malá ochota a motivace zaměstnanců

zrealizovat projekt 

• v provozní fázi může projekt ohrozit nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců

v provozu, malá ochota a motivace zaměstnanců v provozu, neloajalita a vysoká 

fluktuace zaměstnanců

4.5.1.6 Enviromentální riziko (hrozby)

Enviromentální riziko ovlivňuje projekt zejména v přípravné a realizační fázi. Souvisí 

především s možností negativního dopadu projektu na některé složky životního 

prostředí a s možnými komplikacemi ohledně získání povolení realizace stavby 

infrastruktury. 

• v přípravné fázi můžou být ohrožením komplikace s posuzováním dopadu 

projektu na životní prostředí a následné zamítnutí projektu  

• v realizační fázi může být ohrožením komplikace při výstavbě projektu 

s ohledem na ochranu životního prostředí 

• v provozní fázi může být ohrožením komplikace při provozu střediska 

s ohledem na ochranu životního prostředí 
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4.5.2 Návrhy eliminace rizik 

Přehled rizik spojených s projektem a návrh opatření vedoucí k jejich eliminaci: 

4.5.2.1 Finanční riziko

Riziko (hrozba) Návrh opatření vedoucí k eliminaci rizika 

1. Nedostatek finančních prostředků

na zpracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení 

Zajištění dostatečného množství finančních 

prostředků, zajištění úvěru u některé 

z komerčních bank.  

2. Nezískání dotace na realizaci 

projektu 

Oslovení zkušené a zavedené agentury, která 

zpracuje žádost a povinné přílohy projektu. 

Dodržení podmínek programu.  

3. Nesprávná kalkulace rozpočtu 

(podcenění/přecenění některých 

položek) 

Věnování důsledné pozornosti sestavování 

rozpočtu. Ponechání si potřebné finanční 

rezervy pro případ podcenění některých 

položek rozpočtu. 

4. Nedostatek finančních prostředků

na zajištění spolufinancování a 

předfinancování projektu 

Získání úvěru na spolufinancování a 

předfinancování projektu. Získání finančních 

prostředků z jiných zdrojů.  

5. Zvýšené náklady na úhradu 

bankovních úroků

Uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru za jasně

stanovených podmínek. 

4.5.2.2 Technické riziko

Riziko (hrozba) Návrh opatření vedoucí k eliminaci rizik 

6. Nedostatečné, neoptimální 

naplánování technických postupů

výstavby, dodávek zařízení 

Výběr vhodného dodavatele služeb, který 

zajistí technický plán výstavby. Stanovení 

harmonogramu prací před realizací projektu.  

7. Nedodržení termínu výstavby, 

dodávek ze strany dodavatelů

Stanovení harmonogramu prací. Ponechání si 

dostatečných rezerv mezi jednotlivými 

aktivitami v harmonogramu prací.  

Smluvní stanovení podmínek a sankcí za 

případné nedodržení smlouvy (dodávek).  
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8. Zhoršení klimatických a přírodních 

podmínek při výstavbě

Naplánovaní časových rezerv při realizaci 

projektu pro případ zhoršení klimatických či 

přírodních podmínek.  

9. Nižší kvalita stavebních prací a 

materiálů, dodávek zařízení ze strany 

dodavatelů

Pečlivý výběr vhodného dodavatele.  

10. Rychlé opotřebení a zastarávání 

majetku pořízeného v rámci projektu 

Výběr a nákup kvalitního zařízení, které 

nepodléhá rychlému opotřebení.  

4.5.2.3 Právní riziko

Riziko Návrh opatření vedoucí k eliminaci rizik 

11. Neobdržení stavebního povolení 

pro realizaci projektu 

Zajištění stavebního povolení v dostatečném 

předstihu před realizací projektu.  

12. Nevyřešené majetkoprávní vztahy 

týkající se projektu 

Ujasnění majetkoprávních vztahů týkajících se 

projektu a jejich smluvní zajištění.  

13. Nedodržení podmínek dotačního 

programu 

Důsledné nastudování podmínek dotačního 

programu. Oslovení zkušené agentury pro 

zpracování žádosti včetně příloh dle 

požadavků dotačního programu.  

14. Nedodržení podmínek při 

zadávání veřejných zakázek 

Výběr vhodné agentury, která bude provádět 

zadávání veřejných zakázek. Nastudování 

podmínek zadávání veřejných zakázek. 

15. Nedodržení technických norem 

souvisejících s výstavbou 

Proškolení odpovědných zaměstnanců za 

technickou část realizace projektu. Důkladné 

prostudování technických norem spojených 

s výstavbou. Průběžná kontrola dodržování 

technických norem. 

16. Nedodržení všech legislativních 

norem souvisejících s provozem 

zařízení 

Zajištění externího právního poradce. 

Důsledné nastudování legislativních norem. 

Průběžná kontrola dodržování legislativních 

norem.  



63

4.5.2.4 Provozní riziko

Riziko Návrh opatření vedoucí k eliminaci rizik 

17. Nedostatečné ověření potřeb 

cílových skupin, přecenění poptávky 

po výstupech projektu 

Provedení marketingového průzkumu potřeb 

cílových skupin. Provedení průzkumu 

poptávky po výstupech projektu. 

18. Nekvalitně stanovená 

marketingová strategie 

Oslovení vhodné zpracovatelské agentury. 

Pověření zkušeného zaměstnance se 

zpracováním marketingové strategie. 

19. Nedostatečná marketingová 

komunikace a propagace výstupů

projektu 

Určení způsobů a forem marketingové 

komunikace a propagace. Oslovení místních, 

regionálních či republikových televizních 

stanic a tisku.  

20. Nedostatečný zájem cílových 

skupin o výstupy projektu 

Provedení marketingové analýzy. Zjištění 

potřeb cílových skupin. 

21. Možnost růstu pozice a nabídky 

konkurence 

Zkvalitňování poskytovaných služeb. Nové 

nabídky služeb. Zlepšování stávajícího stavu a 

zajištění předstihu před konkurencí.  

4.5.2.5 Personální riziko

Riziko Návrh opatření vedoucí k eliminaci rizik 

22. Nedostatek kvalifikovaných lidí 

schopných kvalitně připravit projekt 

Proškolení současných zaměstnanců. Oslovení 

zkušených a kvalifikovaných odborníků.  

23. Malá ochota a motivace 

zaměstnanců k přípravě a realizaci 

projektu 

Zavedení motivačních nástrojů a systému 

odměn pro pracovníky. Zasvěcení 

zaměstnanců do všech fází projektu. 

24. Nedostatek kvalifikovaných lidí 

schopných řídit a koordinovat 

realizaci projektu 

Proškolení stávajících zaměstnanců nebo 

nábor nových zaměstnanců se zkušenostmi 

s řízením a koordinací realizace projektu. 

25. Nedostatek kvalifikovaných 

zaměstnanců v provozu projektu 

Proškolení současných zaměstnanců. 

Výběr a oslovení nových, zkušených a 

kvalifikovaných odborníků. 
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26. Neloajalita a vysoká fluktuace 

zaměstnanců

Zajištění stabilního zázemí pro zaměstnance. 

Zavedení systémů odměn a bonusů za 

provedenou práci. Ohodnocení stálých 

dlouhodobě pracujících zaměstnanců.  

4.5.2.6 Enviromentální riziko

Riziko Návrh opatření vedoucí k eliminaci rizik 

27. Komplikace s posuzováním 

dopadu projektu na životní prostředí 

Zaměření projektu na pozitivní vliv na životní 

prostředí. Realizace projektu mimo chráněné 

krajinné oblasti.  

28. Možnost zamítnutí realizace 

projektu z důvodu negativního 

budoucího vlivu na některé složky 

životního prostředí 

Zavedení opatření, která budou vést 

k zamezení negativního vlivu na některé 

složky životního prostředí. 

29. Komplikace při výstavbě a 

provozu s ohledem na ochranu 

životního prostředí 

Realizace projektu mimo chráněná krajinná 

území nebo další chráněná území.  

Uvědoměním si těchto rizik a včasnou eliminaci je možné již v průběhu realizace 

projektu jejich negativní vliv do značné míry omezit tak, aby realizace a provoz 

projektu byl bezproblémový.  

4.5.3 Vliv rizikových faktorů (hrozeb) na vývoj projektu 

Podle potenciálního finančního dopadu ztráty můžeme členit rizika do skupin: 

1. Kritické riziko: veškerá ohrožení, jehož potenciální ztráty jsou takového řádu, že  

vyústí v bankrot firmy (projektu) – skupina 6, 8, 9 v násl. grafu. 

2. Důležité riziko: takové ohrožení, jehož potenciální ztráty nevyústí v bankrot, 

avšak další provoz bude vyžadovat, aby si firma (sportovní areál) 

vypůjčila finanční prostředky – skupina 3,5, 7 v následujícím 

grafu. 

3. Běžné riziko: takové ohrožení, jehož potenciální ztráty mohou být pokryty 

stávajícími aktivy firmy (sportovního střediska) nebo běžným   
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příjmem, aniž by došlo k nepatřičnému finančnímu tlaku – skupina 1, 2, 4 

v následujícím grafu. [22]

7 8 
nepřijatelně vysoké 

riziko 

4 5 6 

přijatelně malé 

riziko 

2 3 

         malá   střední   velká 

Graf 9 Členění rizik podle potenciálního dopadu finanční ztráty [22] 

V následující tabulce je k jednotlivým hrozbám projektu (které mají přiřazené stejné 

číslo jako v tabulkách výše) uvedena jejich předpokládaná četnost a následky, podle 

kterých jsou zařazeny do skupin s určením rizika. 

HROZBA ČETNOST NÁSLEDKY SKUPINA RIZIKO 
1. malá velké 7 důležité 
2. střední velké 8 kritické 
3. malá malé 1 běžné 
4. střední velké 8 kritické 
5. malá malé 1 běžné 
6. střední střední 5 důležité 
7. střední střední 5 důležité 
8. malá střední 4 běžné 
9. střední střední 5 důležité 
10. malá střední 4 běžné 
11. malá velké 7 důležité 
12. malá střední 4 běžné 
13. malá velké 7 důležité 
14. malá velké 7 důležité 

velké

střední

malé

pravděpodobnost výskytu 

(četnost) 

následky 
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15. malá velké 7 důležité 
16. malá střední 4 běžné 
17. malá velké 7 důležité 
18. malá střední 4 běžné 
19. malá střední 4 běžné 
20. střední velké 8 kritické 
21. střední střední 5 důležité 
22. malá velké 7 důležité 
23. malá střední 4 běžné 
24. malá střední 4 běžné 
25. malá střední 4 běžné 
26. střední střední 5 důležité 
27. malá střední 4 běžné 
28. malá střední 4 běžné 
29. malá střední 4 běžné 

Tab. 18 Rizikovost jednotlivých hrozeb projektu 

Z tabulky vyplývá, že největšími riziky projektu jsou nezískání dotace, nedostatek 

finančních prostředků na zajištění spolufinancování a předfinancování projektu a 

nedostatečný zájem cílových skupin o výstupy projektu. Na tato rizika je potřeba 

zaměřit pozornost a snažit se je maximálně minimalizovat, prostřednictvím návrhu na 

jejich eliminaci uvedených v kapitole 4.5.2. Podceněním těchto rizik by mohlo dojít 

k selhání projektu. 

Mezi důležitá rizika patří nedostatek finančních prostředků na zpracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení, neobdržení stavebního povolení, neoptimální 

naplánování technických postupů výstavby, nedodržení termínu výstavby, nižší kvalita 

stavebních prací a materiálů, nedodržení podmínek dotačního programu, nedodržení 

podmínek při zadávání veřejných zakázek, nedodržení technických norem souvisejících 

s výstavbou, možnost růstu pozice a nabídky konkurence, přecenění poptávky po 

výstupech projektu na základě neověření potřeb cílových skupin, nedostatek 

kvalifikovaných lidí schopných kvalitně připravit projekt, neloajalita a vysoká fluktuace 

zaměstnanců. Těmto rizikům je také potřeba věnovat pozornost. Jejich podcenění by 

mohlo vést k následnému prodražování projektu. 

Ostatní rizika jsou brána jako běžná. Jejich případné řešení by nemělo vyvolat finanční 

tlak na projekt. 

Celková velikost rizika projektu, s ohledem na míru dopadu a pravděpodobnost výskytu 

jednotlivých rizikových faktorů, je přijatelná a nebrání úspěšné realizaci záměru. 
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4.6 SWOT analýza projektu 

Z provedených analýz lze vyvodit silné a slabé stránky projektu, jeho příležitosti a 

hrozby. Tyto indikátory jsou zobrazeny v Tab. 19. 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

• poloha města Bruntál v atraktivní 
oblasti podhůří Jeseníků

• realizace projektu ve středu města 
• neexistence jiného obdobného 

areálu ve městě ani jeho okolí 
• vysoká návštěvnost současných 

sportovních zařízení, která budou 
součástí projektu  

• celoroční využití centra 
• dostatek volné pracovní síly ve 

městě i jeho okolí 
• cenová dostupnost poskytovaných 

služeb 

• omezený počet parkovacích míst 
v přímém sousedství areálu  

• vysoká míra nezaměstnanosti 
v celém okrese Bruntál 

• nízká ekonomická aktivita obyvatel 
ve městě

• nedostatečná vybavenost města 
ubytovacími a restauračními 
zařízeními  

PRÍLEŽITOSTI HROZBY

• stále rostoucí sektor cestovního 
ruchu 

• zvyšující se zájem obyvatel o 
modernizaci a obnovu městských 
sportovně relaxačních zařízení 

• minimální počet obdobných 
zařízení v celém turistickém 
regionu Severní Morava a Slezsko 

• zvyšující se nároky obyvatel i 
turistů na kvalitní a moderní 
poskytované služby 

• nedostatek finančních prostředků na 
zajištění spolufinancování a 
předfinancování projektu  

• nezískání dotace na projekt 
z Regionálního operačního programu 
NUTS II Moravskoslezsko 

• nedostatečný zájem místních 
obyvatel i turistů

Tab. 19 SWOT analýza projektu 

Uvedená SWOT analýza zobrazuje pouze hrozby, které byly v analýze rizikových 

faktorů projektu vyhodnoceny jako kritické, tzn. hrozby s největší možnou potenciální 

ztrátou. 

Ze srovnání silných a slabých stránek projektu jasně vyplývá, že záměr vybudovat 

sportovně relaxační centrum ve městě Bruntál má své opodstatnění a v případě

maximální eliminace rizik by mohl být úspěšně zrealizován a následně provozován. 
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4.7 Odhad poptávky 

V následujících subkapitolách je odhad velikosti poptávky návštěvníků po jednotlivých 

částech sportovního areálu zvlášť a následně vyvozená velikost poptávky v rámci 

celého sportovně rekreačního centra. 

4.7.1 Aquapark 

Odhad návštěvnosti aquacentra vychází z výpočtu skutečné kapacity budoucího 

aquaparku a z návštěvnosti obdobných zařízení. 

4.7.1.1 Výpočet kapacity aquaparku

Z technických výkresů budoucího aquaparku jsem získala následující informace: 
• Velikost vodních ploch 569,4m2 

z toho plavecký bazén 313m2 

rekreační bazén 164m2 

dětský bazén  79,4m2 

vířivky   13m2 

• Plavecká hala s restaurací 1 045m2

• Posilovna    124m2

• Masáže    31,9m2

• Sportovní obchod  93,5m2

Vyhláška ministerstva zdravotnictví 8/2000 říká: 

• Kapacita plochy pro jednoho neplavce musí být 3m2

• Kapacita plochy pro jednoho plavce musí být 5m2

• Na jedno dítě musí připadat minimálně 1m2 brouzdaliště  

Kapacita aquaparku a maximální možná návštěvnost je: 

Plavecký bazén 313 m2/5 = 62,60 osob 

Rekreační bazén 164 m2/3 = 54,66 osob 

Dětský bazén  79,4/3 = 26,47 osob 

Vířivky  13/1 =  13,00 osob

Celkem   156,73 ≅ 156 osob 
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Denní maximální možná návštěvnost:  

(156 osob/2,5h) x 13h = 811,2 osob ≅ 811 osob/den 

Roční maximální možná návštěvnost: 

    811 x 350 = 283 850 osob/rok 

Celková maximální kapacita aquaparku je ve výši 283 850 osob za rok. Z hlediska 

zkušeností obdobných zařízení bude předpokládaný odhad návštěvníků aquacentra ve 

výši asi 70% z vypočtené kapacity, což je přibližně 198 700 návštěvníků/rok .  

4.7.2 Tenisový kurt 

Tenisový kurt nebude zastřešen, proto se předpokládá jeho provoz od dubna do září (tj. 

6 měsíců – cca 180 dnů). Denně bude v provozu cca 10 hodin. 

4.7.2.1 Odhad roční návštěvnosti  

a) při plném vytížení kurtu: 

Minimální počet návštěvníků  1800 hodin x 2 osoby (dvouhra) = 3 600 osob/rok 

Maximální počet návštěvníků 1800 hodin x 4 osoby (čtyřhra) = 7 200 osob/rok 

Průměrný počet návštěvníků  10 800/2 = 5 400 osob/rok  

b) při 70%ním vytížení kurtu: 

Minimální počet návštěvníků         1260 hodin (70% z 1800) x 2 osoby = 2 520 osob/rok 

Maximální počet návštěvníků        1260 hodin x 4 osoby = 5 040 osob/rok 

Průměrný počet návštěvníků          7560/2 = 3 780 osob/rok  

4.7.3 Minigolf 

U minigolfu se předpokládá, že bude v provozu od května do září (tj. 5 měsíců – cca 

150 dnů). Denně bude minigolf v provozu 10 hodin.  

Areál bude mít 20 drah, takže jeho kapacita bude přibližně 38 lidí na hodinu a půl (dva 

lidi na jednu dráhu, s tím že jedna dráha by měla být vždy volná pro kratší čekání). 

4.7.3.1 Odhad roční návštěvnosti  

a) při plném vytížení minigolfu: 

 (38 lidí / 1,5 hodin) * 10 hodin denně * 150 dnů = 38 000 osob/rok 
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b) při 70%ním vytížení minigolfu:  → 70% z 38 osob je 26,6 ≅ 26 osob 

(26 lidí / 1,5 hodin) * 10 hodin denně * 150 dnů = 26 000 osob/rok

4.7.4 Umělá horolezecká stěna 

Odhad poptávky po umělé horolezecké stěně vychází z dat obdobného zařízení 

nacházejícího se ve městě Rožnov pod Radhoštěm s počtem obyvatel 17 800, což 

přibližně odpovídá počtu obyvatel města Bruntálu.  

Počet návštěvníků horolezecké stěny v Rožnově pod Radhoštěm je 15 osob/3 hodiny. 

Umělá horolezecká stěna bude v pronájmu 300 hodin za rok, v případě zvýšení zájmu 

návštěvníků se počítá s navýšením této doby. 

4.7.4.1 Výpočet poptávky po umělé horolezecké stěně

Pronájem horolezecké stěny   300 hodin/rok 

Odhad počtu návštěvníků  300 hodin x 5 osob = 1 500 osob/rok

4.7.5 Ostatní sportovní zařízení 

V rámci projektu budou rekonstruovány další zařízení, která již nyní jsou a 

v budoucnosti stále budou přístupna široké veřejnosti bez placení vstupného.  

Mezi tato zařízení patří: 

• skate park 

• volejbalové a nohejbalové hřiště

• atletický ovál 

• hřiště na „street“ basketbal  

Tato sportoviště nebudou zastřešena, proto se předpokládá jejich provoz od dubna do 

září (tj. 6 měsíců – cca 180 dnů).  

4.7.5.1 Odhad roční návštěvnosti

Skate park    180 dnů x 5 osob = 900 osob 

Volejbalové a nohejbalové hřiště 180 dnů x 6 osob = 1 080 osob 

Atletický ovál    180 dnů x 8 osob = 1 440 osob 

Hřiště na „street“ basketbal  180 dnů x 4 osoby = 720 osob

Celkem            4 140 osob/rok
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4.7.6 Celý sportovně rekreační komplex 

Následující tabulka uvádí souhrn jednotlivých zařízení budoucího sportovního střediska 

včetně odhadu jejich návštěvnosti. Celkový odhad poptávky za jeden rok činí 234 120 

návštěvníků.  

Zařízení Počet návštěvníků za rok 
Aquapark 198 700 
Tenisový kurt 3 780 
Minigolf 26 000 
Umělá horolezecká stěna 1 500 
Ostatní sportovní zařízení 4 140 
Celkem 234 120 

Tab. 20 Odhad roční poptávky sportovně rekreačního centra 

  

Odhad poptávky lze podpořit faktem, že převažujícím důvodem návštěvy Jeseníků, a 

také města Bruntál, je právě turistika a sport a na druhém místě relaxace (viz. graf 6, 

subkapitola 4.3.4).  

4.8 Odhad provozních příjmů projektu 

Následující odhad vychází z výše stanovené poptávky po zařízeních střediska a 

z předem stanoveného vstupného do jednotlivých areálů, které se však může ještě

částečně navýšit. 

Zařízení Návštěvnost 
(viz tab. 20) 

Předpokládané 
vstupné 

Roční příjmy 

Aquapark 198 700 lidí 
80 Kč/den – dospělí 

50 Kč/den – děti 
11 921 900 Kč (*) 

Tenisový kurt 3 780 lidí 130 Kč/hod 491 400 Kč
Minigolf 26 000 lidí 50  Kč/hod 1 300 000 Kč
Horolezecká stěna 1 500 lidí 50 Kč/hod 75 000 Kč
Celkem 229 980 lidí - 13 788 300 Kč

Tab. 21 Předpokládané roční provozní příjmy z projektu 

(*) U návštěvnosti aquaparku se předpokládá, že skladba návštěvníků bude tvořena 

z jedné třetiny dospělými, kteří budou platit 80 Kč/den a ze dvou třetin dětmi, studenty 

a důchodci, kteří budou platit 50 Kč/den.  

Pak:  66 230 (dospělí) * 80 = 5 298 400 Kč

         132 470 (děti, studenti a důchodci) * 50 = 6 623 500 Kč

         Celkem                                                      11 921 900 Kč
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4.9 Analýza nákladů spojených s projektem 

Projekt s sebou ponese v průměru tyto investiční a provozní náklady:  

4.9.1 Investiční náklady 

 Rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého bazénu,    
 vybudování wellness centra

125 000 000Kč

Rekonstrukce a modernizace sportovišť 35 000 000 Kč
Revitalizace městského parku 10 000 000Kč
Celkem 170 miliónů Kč

Tab. 22 Celkové investiční náklady [21] 

4.9.2 Předpokládané roční provozní náklady 

Mzdy zaměstnanců 299 000 * 12 = 3 588 000Kč
• plavčící (5) 20 000 (ČM) * 5 = 100 000Kč
• pokladní (3) 14 000 * 3 = 42 000Kč
• uklízečky (3) 13 000 * 3 = 39 000Kč
• správce budov (1) 25 000Kč
• hlavní servisní technik 28 000Kč
• vedoucí provozu 35 000Kč
• údržbáři parku a sportovišť (2) 15 000 * 2 = 30 000Kč

Provoz aquaparku (čištění a chlorování vody, 
čistící a hygienické prostředky, údržba 
vodních atrakcí,…) 

1 550 000Kč

Údržba parku (sekání trávy, údržba stromů a 
keřů, náklady na osvětlení, opravy laviček,…) 

800 000Kč

Údržba sportovišť (potřebné opravy, údržba 
zeleně, provoz sociálních zařízení,…) 

1 250 000Kč

Celkem 7 188 000Kč

Tab. 23 Celkové předpokládané roční provozní náklady
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4.10 Analýza proveditelnosti projektu 

Cílem analýzy proveditelnosti je prověření schopnosti žadatele o dotaci zajistit úspěšný 

chod projektu z pohledu organizačního (institucionálního), finančního a provozního. 

4.10.1 Institucionální hledisko 

Institucionální proveditelnost spočívá v organizačním zajištění přípravy, realizace a 

provozu projektu.  

4.10.1.1 Žadatel o dotaci (nositel projektu)  

Město Bruntál 

Adresa:  Nádražní 20, 792 01 Bruntál 

IČO:   00295892 

Počet zaměstnanců: 194 

Právní forma:  801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Datum vzniku: 1. 10. 1980 

Převažující obor činností dle OKEČ:  751100 Všeobecné činnosti veřejné správy 

Doba působení v převažujícím oboru: 27 let 

Obor činností dle OKEČ, ve kterém je projekt realizován: 926100 Provoz sportovních   

                                                                                             areálů a stadionů

Doba působení v oboru, ve kterém je projekt realizován:   27 let 

Rozpočet města na rok 2008:   344mil. Kč

Organizační zajištění přípravy, realizace a provozu projektu bude v kompetenci odboru 

správy majetku a rozvoje města. Oddělení implementace integrovaného plánu rozvoje 

města bude mít na starosti přípravu projektu a oddělení investic bude mít na starosti 

samotnou realizaci projektu. 

Město Bruntál má silné ekonomické zázemí, s rozpočtem výrazně převyšujícím 

investiční a provozní náročnost projektu. Nelze tak předpokládat, že by instituce 

přestala existovat během realizace a nezbytné doby udržitelnosti projektu. S činností, 

která je předmětem posuzovaného projektu, má mnohaleté zkušenosti, takže 

proveditelnost projektu a udržitelnost jeho výstupů je z pohledu organizačního 

(institucionálního) zajištěna. 
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4.10.2 Provozní hledisko 

Provozní fáze bude v kompetenci městské servisní organizace Technické služby Bruntál 

spol. s r.o., (ve vlastnictví města). 

4.10.2.1 Nositel projektu v provozní fázi

TS Bruntál, s r.o 

Adresa:  Zeyerova 12, 792 01 Bruntál 

IČO:   25823337 

Počet zaměstnanců 70 

Právní forma:  112 – Společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku: 22. 10. 1998 

Převažující obor činností dle OKEČ:   926100 Provoz sportovních areálů a stadionů

Doba působení v převažujícím oboru: 9 let 

Obor činností dle OKEČ, ve kterém je projekt realizován: 926100 Provoz sportovních   

                                                                                             areálů a stadionů

Doba působení v oboru, ve kterém je projekt realizován:  9 let   

Předmětem činnosti společnosti TS Bruntál je provoz a správa městských sportovních 

zařízení jako je krytý plavecký bazén, sauna, zimní ledová plocha a koupaliště. Krytý 

plavecký bazén je majetkem města, ostatní sportovní zařízení jsou majetkem 

společnosti.  

Pro provoz sportovně rekreačního komplexu budou vyčleněni tito zaměstnanci: 

• vedoucí provozu – středoškolské vzdělání, 20 let praxe 

• hlavní servisní technik – střední vzdělání, 5 let praxe 

• pokladní – středoškolské vzdělání, 5 let praxe 

• plavčíci – s osvědčením plavčíka o vykonané zkoušce 

• správce objektů – středoškolské vzdělání, 4 roky praxe 

• uklízečky – základní vzdělání 

Nositel projektu má dostatek kvalifikovaných zaměstnanců se zkušenostmi s provozem 

obdobného charakteru a disponuje dostatečným materiálně technických vybavením pro 

úspěšný provoz projektu. Proveditelnost projektu a udržitelnost jeho výstupů je 

z pohledu provozního zajištěna. 
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4.10.3 Finanční hledisko 

V provozní fázi jsou předpokládány následující toky hotovosti: 

• provozní příjmy projektu – 13 788 300 Kč (viz bod 4.8) 

• provozní výdaje projektu – 7 188 000 Kč (viz bod 4.9) 

• čistý provozní cash flow projektu – 6 600 300 Kč v průměru ročně

Provoz projektu je tedy samofinancovatelný. Z provozu budou vytvářeny příjmy (tržby 

z poskytovaných služeb – vstupné do aquaparku a z pronájmů sportovišť). 

Pro veškeré investiční, provozní a finanční výdaje spojené s realizací projektu budou 

zajištěny finanční zdroje v dostatečné výši.  

4.11 Výběr dotace 

Hlavním cílem projektu je získat většinovou dotaci, která umožní rekonstrukci a 

modernizaci stávajících sportovních areálů a městského parku a výstavbu nového 

aquaparku a wellness centra. Celý projekt, zaměřený na zvýšení návštěvnosti 

Bruntálska, na zlepšení životní úrovně jeho obyvatel a na snížení nezaměstnanosti, by 

měl být z 60% hrazen z fondů EU a ze 40% z vlastních prostředků města. 

Nejdůležitějším krokem v tomto bodě je shromáždění maxima informací, které by 

mohly mít vliv na další vývoj projektu. Je velmi důležité získat informace o základních 

principech podpory ze strany EU, prověřit si jaké dotace lze získat a na jaké účely jsou 

předurčeny. Na základě charakteristiky projektu a o očekávaných výsledků se pak 

vybere vhodná dotace. 

4.11.1 Charakteristika projektu 

Projekt je zaměřen na vybudování sportovně rekreačního centra v prostoru stávajících 

sportovních areálů a městského parku v Bruntále. Jejich vzájemným propojením, 

modernizací a rozšířením by se vytvořila doplňující nabídka k zimní a letní turistice 

v oblasti Jeseníků. Realizace projektu by tak přispěla k rozvoji cestovního ruchu 

samotného města i Moravskoslezského kraje. 
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4.11.2 Očekávané výsledky projektu 

• zpříjemnění pobytu ve městě širokou nabídkou možností trávení volného času 

v moderních sportovních zařízeních, vybudovaném wellness centru a 

revitalizovaném a upraveném parku 

• zvýšení životní úrovně obyvatel města a okolí 

• snížení nezaměstnanosti, která na Bruntálsku patří k jedněm z nejvyšších v ČR 

• snížení odlivu obyvatel z města (okresu) – zmírnění negativního rozdílu mezi 

přistěhovalými a vystěhovalými 

• celkovým zlepšením infrastruktury a vybavenosti města zvýšení ekonomické 

úrovně města a potažmo i jeho obyvatel 

• zlepšení image města a následně i vztahu obyvatel k městu  

• zvýšení návštěvnosti města turisty 

4.11.3 Výběr vhodného programu 

Výběr vhodné dotace je možné zrealizovat z aktuální nabídky programů, které byly 

schváleny pro období 2007 – 2013. Vzhledem k zaměření projektu lze uvažovat o 

regionálním operačním programu na podporu rozvoje cestovního ruchu. V rámci 

Moravskoslezského regionu se pak jedná o prioritní osu podporující rozvoj měst. 

4.11.3.1 ROP NUTS II Moravskoslezsko – prioritní osa Rozvoj měst

Na tuto osu je z fondů EU vyčleněno 170,1mil. Eur, což činí  23,75% všech finančních 

prostředků pro ROP NUTS II Moravskoslezsko. V jeho rámci jsou financovány 

například tyto projekty: 

• zvyšování turistické atraktivity měst tvorbou integrovaných produktů cestovního 

ruchu vč. navazujících investic a rekonstrukce veřejných prostranství 

• zkvalitnění a rozšíření kulturního, sportovního a volnočasového zázemí [8]  

4.11.4 Požadavky na dotaci 

Pro získání dotace je nutno dodržet stanovené požadavky dokumentů. Mezi stěžejní 

dokumenty patří analýza proveditelnosti, analýza rizik projektového záměru, analýza 

cílových skupin a jejich potřeb pro odhad poptávky, analýza konkurence a stanovení 

nákladů a výnosů. Zmíněné dokumenty je možné vyčíst v projektové části této práce. 
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Kvalita projektu a jeho samotná přijatelnost patří, při rozhodování o přijetí či zamítnutí 

žádosti, mezi nejdůležitější kritéria. 

4.12 Zajištění financování 

Investice do projektu je odhadována ve výši 170 miliónů Kč. [21] 

V investiční fázi jsou předpokládány následující zdroje financování projektu: 

• Spolufinancování projektu

� vklady žadatele (město Bruntál) – 68 miliónů Kč (40%) 

� nevratná dotace (ROP NUTS II MS) – 102 miliónů Kč (60%) 

Jelikož se ale dotace poskytuje zpětně, musí město prokázat schopnost zajistit dočasné 

financování celého projektu z vlastních a náhradních zdrojů. 

• Předfinancování projektu

� vklady žadatele (město Bruntál) 

� čerpání bankovního úvěru 

4.12.1 Financování za přispění dotace z ESF 

Částku 68 miliónů Kč (vklad žadatele) může město vyčlenit ze svého rozpočtu. Tento 

krok je vzhledem k velikosti stanoveného rozpočtu města na rok 2008 (344mil.Kč) 

reálný. Částku 102 miliónů Kč by si město muselo vypůjčit formou úvěru. Přesné 

podmínky poskytování tak vysokých úvěrů jsou vždy individuálního charakteru. Jelikož 

ještě město s bankovními institucemi o možnosti financování projektu s podporou EU 

nejednalo, vycházím z dostupných informací, že město má svůj účet zřízen u KB, a.s., a 

proto uvedené informace budu směřovat k podmínkám této společnosti. 

Komerční banka pro tyto účely nabízí program Ponte. Úvěry tohoto programu slouží 

buď na předfinancování grantu EU, nebo na spolufinancování projektu. 

4.12.1.1 Úvěr na předfinancování grantu EU

Částku 102 miliónů Kč by městu poskytla banka jako krátkodobý nebo střednědobý 

úvěr na řešení časového nesouladu mezi potřebou hradit uznatelné výdaje projektu 

a čerpáním dotace ze Strukturálních fondů EU. U tohoto úvěru se používá především 

pohyblivá úroková sazba. Úroky klient hradí měsíčně nebo čtvrtletně, v termínech 



78

sjednaných v úvěrové smlouvě. Jistina se splácí zejména z dotace čerpané ze 

Strukturálních fondů EU. [18] 

4.12.2 Financování z vlastních prostředků a municipálního úvěru 

V případě nezískání dotace přichází v úvahu financování projektu z vlastních zdrojů za 

přispění bankovního úvěru. Výše úvěru by byla stejná jako výše požadované dotace 

z ESF. Jednalo by se tedy o 102 miliónů Kč (což je 60% ze 170 miliónů Kč). 

Municipální úvěry jsou poskytovány výhradně městům, obcím a krajům na území ČR.  

Jde o krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý úvěr s pevnou nebo pohyblivou 

úrokovou sazbou určený pro samosprávné celky. Používá se k přímým platbám na účet 

dodavatele nebo prodávajícího na základě předložených dokladů (např. faktur, kupní 

smlouvy apod.). Část úvěru určená na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy 

a výdaji rozpočtu se zpravidla převádí na běžný účet klienta a její výše vychází 

z předpokládané velikosti a délky trvání tohoto nesouladu. Část sloužící k financování 

investic vychází ze skutečně vynaložených nákladů města, obce či kraje.  

Municipální úvěr umožňuje: 

• financovat pořízení hmotného investičního majetku  

• financovat pořízení nehmotného investičního majetku, včetně projektů  

• financovat obnovu stávajícího investičního majetku  

• překlenout časový nesoulad mezi příjmy a výdaji rozpočtu [18] 

V případě tak vysokého úvěru jsou všechny podmínky pro jeho získání ve většině bank 

individuální. Lze předpokládat větší pravděpodobnost získání vysokého úvěru v bance, 

ve které má město veden účet. Maximální doba splácení úvěrů bývá 30 let. Průměrná 

úroková sazba se pak pohybuje kolem 4,5% p.a. a v závislosti na době fixace. Splátky 

jsem nastavila měsíčně. Splátkový kalendář je zobrazen v tabulce v příloze 4. Nastavené 

podmínky jsou pouze informativního charakteru. 
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Ke splácení úvěru konstantní anuitou jsem použila vzorec: 

a = mn
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1
1

kde: a = výše anuity, D = výše dluhu, i = úroková míra, n = počet let splácení,  

        m = počet splátek za rok 

Ze splátkového kalendáře lze vyčíst, že v případě úvěru ve výši 102 miliónů Kč město 

za 30 let přeplatí zhruba 84 miliónů korun. Měsíční splátka by činila 516 819Kč, což by 

za rok znamenalo 6 201 828Kč. Roční provozní cashflow projektu je spočítané 

v průměru na 6 600 300 Kč. Tato varianta financování je tedy možná, ale zdaleka ne tak 

výhodná. Proto by se město mělo v první řadě snažit o získání nevratné dotace a 

v případě neúspěchu důkladně zvážit, zda je projekt finančně udržitelný i v případě

žádosti o municipální úvěr. 

  

4.12.2.1 Zajištění platební schopnosti

K získání bankovního úvěru je potřeba opět podrobné analýzy projektu, jeho 

investičních nákladů, návratnosti finančních prostředků a současně i prověření platební 

schopnosti instituce, která o úvěr žádá. S rozpočtem, kterým město disponuje, není 

možné do budoucna počítat jako se zdrojem finančních prostředků na financování 

úvěru. Splátky úvěru musí pokrýt provozní příjmy z projektu. 

Banka pro své zajištění investic vyžaduje částečný podíl na projektu. V tomto případě

by se jednalo o 40% z celkové investice, zajištěné podporou kraje a z vlastních 

prostředků města. Zbývajících 60% by tvořilo zástavní podstatu a bylo by žádáno jako 

bankovní úvěr. Pokud ovšem město nepředloží dostatečné podklady pro jeho schopnost 

splácení úvěru, tedy jeho současné cashflow a odhadované budoucí cashflow, je 

pravděpodobnost získání úvěru velmi malá.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo připravit projekt na vybudování sportovně rekreačního 

centra v prostoru stávajících sportovních areálů a městského parku v Bruntále, jejich 

propojení, modernizaci a rozšíření s cílem vytvořit nabídku k zimní a letní turistice 

v oblasti Jeseníků. Tento projekt by měl být realizován s  využitím spolufinancování 

z fondů EU a z finančních prostředků města. 

V první části práce jsou shromážděny teoretické poznatky, které se týkají strukturálních 

fondů EU, jejich členění a rozboru projektů, které z nich mohou být financovány. 

Analytická část je zaměřená na současnou situaci města Bruntál, jeho ekonomiku, 

zaměstnanost, obyvatelstvo a hlavně na kulturní a sportovní vybavenost a současný stav 

cestovního ruchu ve městě. V návrhové části je pak vypracován projekt na podporu 

rozvoje cestovního ruchu se všemi potřebnými analýzami, tak aby mohla být podána 

žádost na spolufinancování projektu z prostředků EU.  

Bruntálsko se svou jedinečnou krajinou, množstvím a pestrostí přírodních a kulturních 

památek a rozmanitými možnostmi sportovního vyžití přímo nabízí k využití pro rozvoj 

turismu a cestovního ruchu. Překážkou pro tento rozvoj je někde nedostatečná 

infrastruktura, nízká kapacita v ubytovacích zařízeních a v neposlední řadě zejména 

nízká nabídka turistického vyžití za nepříznivého počasí, nebo pro návštěvníky, kteří 

neholdují zimním sportům. Realizace projektu by tak částečně přispěla k odstranění 

některých překážek rozvoje cestovního ruchu a zároveň by přispěla k dosažení 

jednotlivých cílů města, jakými jsou například snížení nezaměstnanosti, zvýšení životní 

úrovně obyvatel a zlepšení vybavenosti města a tím i jeho image.  

Projekt má tři části a každá tato část svou povahou přispívá k dosažení těchto cílů. 

Budoucí areál krytého plaveckého bazénu v sobě soustředí všechny moderní vodní, a 

s tím související aktivity, sloužící k rekreaci, relaxaci, regeneraci sil i sportovnímu 

vyžití obyvatel města i návštěvníků. Modernizací a rekonstrukcí sportovišť se rozšíří a 

zkvalitní nabídka aktivního trávení volného času. A revitalizací parku se zvýší jeho 

bezpečnost pro pěší, cykloturisty či příznivce in-line. Veřejnost zde bude moci strávit 

příjemné dny procházkami po upravených chodnících v přírodním prostředí.  

Realizací projektu by mělo dojít ke zvýšení počtu turistů, což by městu přineslo nové 

příjmy z cestovního ruchu. Předpokládaná akce však přispěje nejen k rozvoji cestovního 

ruchu, ale zároveň by se měla podílet na řešení vysoké regionální nezaměstnanosti a 
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zamezit vzniku nových negativních vlivů spojených s nezaměstnaností. Velice 

důležitým přínosem realizace projektu bude také zlepšení infrastruktury města, jeho 

prostředí a vybavenosti. Cílem každého města je provádět taková opatření, aby se jeho 

obyvatelé cítili dobře a bezpečně. Město Bruntál je oproti jiným městům regionu 

v zanedbaném stavu a je proto potřebné jeho prostředí neustále zlepšovat a doplňovat 

chybějící infrastrukturu, aby nedocházelo k odlivu jeho obyvatel i obyvatel okresu jako 

celku. Realizací projektu a přílivem turistů dojde také ke zvýšení hospodářské situace 

města i jeho obyvatel.  



82

Seznam použité literatury 

Knihy 

[1] HORNER, S., SWARROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití 

volného času. Praha: Grada Publishing, 2003. 486 s. ISBN 80-247-0202-9 

[2] KIRÁLOVÁ, A. Marketing destinace cestovního ruchu. Praha: Ekopress, s r. o., 

2003. 173 s. ISBN 80-86119-56-4 

[3] FORET, M., FORETOVÁ, V. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. Praha: Grada 

Publishing, 2001. 180 s. ISBN 80-247-0207-X 

[4] PROVAZNÍKOVA, Romana. Financování měst, obcí a regionů. 1. vyd., Praha: 

Grada Publishing, 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-2097-5 

[5] VILAMOVÁ, Šárka.  Jak získat finanční zdroje Evropské unie. Praha: Grada, 2004. 

196 s. ISBN 80-247-0828-0 

Internetové články

[6] MU BRUNTÁL. Profil města [online]. 2008 [cit. 2008-01-10]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mubruntal.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=1316&id_org=1316&id=465454

&p1=&p2=&p3=#_STAHNETE_SI_PROFIL>. 

[7] CZECH TOURISM. Návštěvnost turistických regionů ČR [online]. 2008 [cit. 2007-

01-22].   Dostupný z WWW: 

<http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/navstevnost_HUZ_TR_2005_prepocetkm.

xls.pdf>. 

[8] FONDY EVROPSKÉ UNIE. Fondy Evropské Unie [online]. 2007 [cit. 2007-11-20]. 

Dostupný z WWW: <http:// www.strukturalni-fondy.cz/>. 

[9] EDOTACE. Získejte informace eDotace [online]. 2007 [cit. 2007-11-20]. Dostupný 

z WWW: <http:// www.edotace.cz/ziskejte-informace/>. 

[10] VEŘEJNÁ DATABÁZE ČSÚ. Počet obyvatel v obcích [online]. 2008 [cit. 2008-

01-22]. Dostupný z WWW: 

<http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparamzdr.jsp?kapitola_id=18&cislotab=MOS+A04+OB1.

14&verze=1/>. 

[11] MPSV. Analýza trhu práce v okrese Bruntál [online]. 2008 [cit. 2008-01-22]. 

Dostupný z WWW: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/br_info/trh_prace/>. 



83

[12] CZSO. Demografická ročenka okresů ČR [online]. 2008 [cit. 2008-01-22]. 

Dostupný z WWW:  

<http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/kapitola/4034-07-1991_az_2006-130>. 

[13] CZECH TOURISM. Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR [online].

2008 [cit. 2008-03-15]. Dostupný z WWW: <http://monitoring.czechtourism.cz>. 

[14] MU BRUNTÁL. Sportovní organizace, kluby [online]. 2008[cit. 2008-03-15]. 

Dostupný z WWW:  

<http://www.mubruntal.cz/vismo/o_utvar.asp?u=1316&id_org=1316&id_u=1084&p1=

18634&p2=&p3=>. 

[15] BOSPOR BOHUMÍN. Aquacentrum Bohumín [online]. 2008[cit. 2008-03-15]. 

Dostupný z WWW: <http://www.bospor.info/cz/aquacentrum-bohumin/>. 

[16] SPORTPLEX. Sportplex Aquapark [online]. 2008[cit. 2008-03-15]. Dostupný 

z WWW: <http://www.sportplex.cz/aktuality-ap/>. 

[17] MU BRUNTÁL. Krytý plavecký bazén [online]. 2008[cit. 2008-03-15]. Dostupný 

z WWW: 

<http://www.mubruntal.cz/vismo/o_utvar.asp?d=14&u=1316&id_org=1316&id_u=542

3&p1=&p2=&p3=>. 

[18] KB. Místní správa a samospráva [online]. 2008[cit. 2008-03-15]. Dostupný 

z WWW: <http://www.kb.cz/cs/seg/seg5/index.shtml>. 

Interní dokumenty města

[19] Marketingová studie rozvoje cestovního ruchu, 2001 

[20] Marketingová analýza turistického regionu SMaS 05–08 

[21] Projektové záměry města 

Poznámky a konspekty z přednášek

[22] RAIS, Karel a DOSKOČIL, Radek. Risk management. Brno: Akademické 

nakladatelství Cerm, 2007. 152 s. ISBN 978-80-214-3510-0 



84

Seznam použitých zkratek 

CR – Cestovní ruch 

ČR – Česká republika 

ČSÚ – Český statistický úřad 

ESF – Evropský strukturální fond 

IC – Informační centrum 

SMaS – Severní Morava a Slezsko 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 Významné turistické cíle v blízkosti Bruntálu 

Příloha č. 2 Kryté bazény v turistickém regionu Severní Morava Slezsko 

Příloha č. 3 Kryté i nekryté aquaparky v turistickém regionu SmaS  

Příloha č. 4 Splátkový kalendář úvěru ve výši 102 miliónů Kč s úrokem 4,5% na 30 let 



85

PŘÍLOHA 1 

Významné turistické cíle v blízkosti Bruntálu 

Obr. 3 Region Severní Morava a Slezsko 

Praděd 

Praděd je nejvyšší horou Hrubého Jeseníku a celé Moravy. Z vystavěné rozhledny je 

možný překrásný výhled na blízké okolí, ale také na Krkonoše, Moravskoslezské 

Beskydy a za optimálního počasí lze spatřit i Vysoké Tatry. Praděd a jeho okolí je 

ideálním výletním místem. V létě pro pěší turisty i cykloturisty, v zimě se Praděd stává 

vyhledávaným a oblíbeným místem vyznavačů sjezdového i běžeckého lyžování.  

Rejvíz 

Praděd 

Karlova 
studánka 

Bruntál 

Slezská Harta 
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Slezská Harta 

Stavba vodní nádrže Slezská Harta byla zahájena v roce 1987 a ukončena v roce 1997. 

Díky nádhernému přírodnímu okolí se u této přehrady natáčel velkofilm Johanka 

z Arku. Vodní nádrž je častým cílem rybářů, ale také turistů, kteří se zde mohou koupat, 

jezdit na loďkách nebo si zapůjčit plachetnice. Krásu vodní nádrže si je možné 

prohlédnout např. projížďkou na kole nebo pěšky po cyklostezce, která vede okolím 

břehů nebo také pohledem z vrcholů vyhaslých sopek.  

Karlova Studánka 

Karlova Studánka je nejvýše položenou obcí okresu Bruntál. Nacházejí se zde 

nejatraktivnější turistické stezky, turistické a lyžařské trasy v Hrubém Jeseníku. 

Prioritou Karlovy Studánky je lázeňství. Díky své ideální geografické poloze jsou tyto 

lázně známé svým jedinečným horským klimatem a výbornou minerální vodou, jejíž 

léčivé účinky jsou opředeny mnohými legendami.  
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Rejvíz 

Státní přírodní rezervace Rejvíz je svou rozlohou 350 ha největším rašeliništěm Moravy 

a Slezska. V této přírodní rezervaci byla zřízena naučná stezka v délce 2 km, na jejímž 

konci se v lesním porostu nachází malé mechové jezírko.  
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PŘÍLOHA 2 

Kryté bazény v turistickém regionu Severní Morava Slezsko: 

Město Popis Okres 
Bruntál plavecký bazén ve středu města         Bruntál 
Břidličná u 
Rýmařova 

krytý bazén na východním okraji obce, 
Bruntálská ul. 

Bruntál 

Krnov plavecký bazén ve středu města Bruntál 
Frýdek-Místek krytý bazén Frýdek Místek 
Frýdlant nad 
Ostravicí 

Sport relax centrum kotelna,  
ulice Hamernická 

Frýdek Místek 

Bystřice 

plavecký bazén v areálu základních škol, je 
vybaven atrakcemi: stěnovými masážemi, 
dnovou masáží, perličkovou lavicí, chrličem 
(vodopádem) a vodní stěnou 

Frýdek Místek 

Malenovice 
v hotelu Petr Bezruč u Frýdlantu nad 
Ostravicí 

Frýdek Místek 

Ostravice hotel Odra Frýdek Místek 
Třinec Staré Město, Tyršova 214 Frýdek Místek 
Čeladná v hotelu Prosper v Čeladné Frýdek Místek 
Javorník bazén při základní škole, ul. Školní Jeseník 
Jeseník ve středu obce Česká Ves Jeseník 
Havířov Hala Slávie, ul. Astronautů Karviná 
Karviná ulice Leonovova Karviná 
Frenštát pod 
Radhoštěm 

krytý bazén v centru Nový Jičín 

Kopřivnice sportovní areál na okraji města Nový Jičín 
Nový Jičín areál nedaleko od centra Nový Jičín 
Opava 500m od centra, Zámecký okruh Opava 
Opava Léčebné a rehabilitační centrum spol. s.r.o. Opava 
Hradec nad 
Moravicí 

bazén v hotelu Belária Opava 

Ostrava 
Krytý bazén, Gen. Sochora 1378,  
Ostrava – Poruba 

Ostrava 

Ostrava Městské lázně Moravská Ostrava Ostrava 

Rožnov pod 
Radhoštěm 

tobogán, masážní trysky boční i dnová, 
pára je v ceně vstupného na bazén, 
v areálu je nově otevřen Gibon park (opičí 
dráha), instalován tzv. vodní fotbal a malá 
dětská skluzavka u brouzdaliště pro 
nejmenší děti 

Vsetín 

Mohelnice Krytý bazén v centru města Šumperk 
Velké Losiny v léčebných lázních v pavilonu Eliška Šumperk 
Zábřeh Oborník 608/39, bazén na jihu města Šumperk 
Šumperk Aquatoll Benátky Šumperk 

Zdroj: Marketingová analýza SMaS 05–08 
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PŘÍLOHA 3 

Kryté i nekryté aquaparky v turistickém regionu SmaS: 

Město Popis Okres 

Karviná 
Nekrytý aquapark, bazén, bazén neplavců, beach 
volejbal – 2 kurty 

Karviná 

Bohumín 

Krytý aquapark, plavecký bazén 25m, relaxační 
bazén s masážními tryskami, 40m tobogán, 
venkovní průplavový bazén, whirpool, sauna, 
masáže, solární studio, fitness centrum 

Karviná 

Frýdek-Místek 

Nekrytý i krytý aquapark s dohřívanou vodou, 
velký relaxační bazén, dětský bazén, 4 plavecké 
dráhy 50m, 2 tobogány 82m, čtyř-dráhová 
skluzavka 16m, vodopád, vodní hřib, vodní chrlič, 
vodní dělo, proudový kanál, masážní trysky, 
vzdušná lehátka, vodní ježek, houpací bazén a 
šplhací síť; k dispozici hřiště pro volejbal a 
plážový volejbal. 

Frýdek-Místek

Havířov 
Nekrytý aquapark, 2 plavecké bazény, 
skokanský bazén, 2 tobogány, umělé vlny 

Havířov 

Frenštát pod 
Radhoštěm 

Nekrytý víceúčelový a plavecký bazén, 
dětský bazén, 60m dlouhý a 5,8m vysoký 
tobogán a vodní skluzavka o délce 13,1m. 
Celý objekt s vyhřívanou vodou, možností 
občerstvení, příjemným posezením a 
volejbalovým hřištěm. 

Nový Jičín  

Zdroj: Marketingová analýza SMaS 05–08 
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PŘÍLOHA 4 

Splátkový kalendář úvěru ve výši 102 miliónů Kč s úrokem 4,5% na 30 let 

Období 
(měsíc) Počáteční stav (K č) Anuita (K č) Úrok (4,5%) Úmor (K č) Zůstatek 

dluhu (K č) 

1 102 000 000 516 819 382 500 134 319 101 865 681 
2 101 865 681 516 819 381 996 134 823 101 730 858 
3 101 730 858 516 819 381 491 135 328 101 595 530 
4 101 595 530 516 819 380 983 135 836 101 459 694 
5 101 459 694 516 819 380 474 136 345 101 323 349 
6 101 323 349 516 819 379 963 136 856 101 186 493 
7 101 186 493 516 819 379 449 137 370 101 049 123 
8 101 049 123 516 819 378 934 137 885 100 911 238 
9 100 911 238 516 819 378 417 138 402 100 772 836 
10 100 772 836 516 819 377 898 138 921 100 633 915 
11 100 633 915 516 819 377 377 139 442 100 494 474 
12 100 494 474 516 819 376 854 139 965 100 354 509 
13 100 354 509 516 819 376 329 140 490 100 214 019 
14 100 214 019 516 819 375 803 141 016 100 073 003 
15 100 073 003 516 819 375 274 141 545 99 931 458 
16 99 931 458 516 819 374 743 142 076 99 789 382 
17 99 789 382 516 819 374 210 142 609 99 646 773 
18 99 646 773 516 819 373 675 143 144 99 503 629 
19 99 503 629 516 819 373 139 143 680 99 359 949 
20 99 359 949 516 819 372 600 144 219 99 215 730 

. 

. 
341 9 940 352 516 819 37 276 479 543 9 460 809 
342 9 460 809 516 819 35 478 481 341 8 979 468 
343 8 979 468 516 819 33 673 483 146 8 496 322 
344 8 496 322 516 819 31 861 484 958 8 011 364 
345 8 011 364 516 819 30 043 486 776 7 524 588 
346 7 524 588 516 819 28 217 488 602 7 035 986 
347 7 035 986 516 819 26 385 490 434 6 545 552 
348 6 545 552 516 819 24 546 492 273 6 053 279 
349 6 053 279 516 819 22 700 494 119 5 559 160 
350 5 559 160 516 819 20 847 495 972 5 063 187 
351 5 063 187 516 819 18 987 497 832 4 565 355 
352 4 565 355 516 819 17 120 499 699 4 065 656 
353 4 065 656 516 819 15 246 501 573 3 564 084 
354 3 564 084 516 819 13 365 503 454 3 060 630 
355 3 060 630 516 819 11 477 505 342 2 555 288 
356 2 555 288 516 819 9 582 507 237 2 048 052 
357 2 048 052 516 819 7 680 509 139 1 538 913 
358 1 538 913 516 819 5 771 511 048 1 027 865 
359 1 027 865 516 819 3 854 512 965 514 900 
360 514 900 516 831 1 931 514 900 0 

Celkem  186 054 852 84 054 852 102000000


