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1.4 Účel studie proveditelnosti
Předmětem studie proveditelnosti je projekt „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba
krytého bazénu v Kuřimi“, jehož obsahem je rekonstrukce stávajícího bazénu a dostavba
nových částí, včetně kompletní obnovy technologií a doplnění vybavenosti zařízení o širokou
nabídku pohybových aktivit a ostatních navazujících služeb (např. parní komora, masáže a
hydromasáže, aerobic a kardio-zóna, posilovna, solárium, spinning, atd.). Cílem studie
proveditelnosti je posouzení realizovatelnosti a smysluplnosti projektu, zhodnocení a
zdůvodnění investice do projektu z ekonomického a technického hlediska, tzn. prokázat, zda
byla zvolena nejlepší možná varianta, zda byly přesně odhadnuty potřebné finanční
prostředky na výstavbu a provoz, prokázat trvalou udržitelnost investice a identifikovat rizika.
Zároveň bude zpracovaná studie proveditelnosti sloužit jako součást dokumentace pro
žádost o dotaci v rámci programu Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod v
1. kole výzvy.

1.5 Přehled zásad a podkladů uplatněných ve studii
V předkládané studii proveditelnosti jsou uplatňovány standardní postupy, které umožňují
komplexní pohled na připravovaný investiční projekt. Rozsah jednotlivých kapitol je úměrný
velikosti a složitosti projektu.
Ke zpracování studie proveditelnosti byla jako vodítko použita Příručka pro žadatele a
příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a Osnova studie
proveditelnosti zpracovaná Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

1.6 Identifikace zpracovatele studie
Zpracovatel
Plný název (obchodní jméno)
Statutární zástupce
IČO
DIČ
Sídlo
Adresa firmy
Webové stránky
Telefon
Fax
Kontaktní osoby

V Brně dne 28. března 2008
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Eurovision,a.s.
Ing. Jarmila Kubešová, předseda představenstva
Ing. Miroslav Čapka, člen představenstva
Mgr. Zdeněk Mokrý, člen představenstva
27691845
CZ 27691845
Husova 6, 602 00 Brno
Veveří 102, 616 00 Brno
www.eurovision-eu.com
543 235 712
543 235 386
Ing. Jarmila Kubešová
info@eurovision-eu.com
Mgr. Martina Nováková
m.novakova@eurovision-eu.com

……………………………………….
Mgr. Martina Nováková
zpracovatel studie proveditelnosti
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2 Úvodní informace
2.1 Identifikační údaje o žadateli a příslušných kontaktních
osobách

Žadatel
Plný název (obchodní jméno)
Statutární zástupce
Právní forma
IČO
Sídlo
Webové stránky
Telefon
Fax

Město Kuřim
Ing. Oldřich Štarha – starosta
Obec
00281964
Jungmannova 968, 664 34, Kuřim
www.kurim.cz
541 422 311
541 230 633

Kontaktní osoby
Administrátor projektu

Ing. Naděžda Šiblová
tel.: 541 422 352
e-mail: siblova@radnice.kurim.cz

2.2 Historie a náplň činnosti žadatele
Město Kuřim je územní samosprávnou jednotkou, která vystupuje v právních vztazích svým
jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je právnickou osobou s plnou
právní způsobilostí ve smyslu ustanovení § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.
Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území. Město Kuřim zajišťuje ve svém
obvodu v tzv. samostatné působnosti hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a
tvorbu životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny
jiným orgánům jako výkon státní správy.
Město Kuřim dále vykonává v rámci tzv. přenesené působnosti státní správu v rozsahu
stanovém zvláštními zákony. Záležitosti města vyřizuje Městský úřad Kuřim.
Orgány města Kuřim jsou: starosta
I. místostarosta města
místostarosta města
Rada města Kuřimi (5 členů)
Zastupitelstvo města Kuřimi (17 členů).
Městský úřad Kuřim je od 1.1.2003 úřadem obce s rozšířenou působností a je pověřeným
obecním úřadem pro správní obvod 10 obcí. Správní obvod obce s rozšířenou působností
Kuřim zahrnuje obce Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice,
Moravské Knínice, Rozdrojovice a Veverská Bítýška.
Ve městě Kuřim žilo k datu 31.12.2006 9 941 obyvatel a v celém správním obvodu obce
žilo ke stejnému datu 19 659 obyvatel.
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Obrázek 2-1: Město Kuřim – letecký snímek (zdroj: www.kurim.cz)

Obrázek 2-2: Mapa správního obvodu Kuřim (zdroj: www.kurim.cz)
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2.3

Hodnotící kritéria

Kritérium bodování

Hodnocení žadatele
- zkušenosti
žadatele
realizací projektů
- projektový tým
- finanční zdraví žadatele

Odkaz na studii
proveditelnosti

s Kapitola 6.2, str. 50 - 52

Potřeba projektu
- zdůvodnění potřeby projektu

-

analýza trhu

Odkaz na povinné a
nepovinné přílohy

BENEFIT7

Kapitola 6.1 str. 45 - 48

BENEFIT7
Formulář Hodnocení
finančního zdraví žadatele

Kapitola 3.3.3, str. 17 - 18
Kapitola 11.1, str. 66
Kapitola 5, str. 34 - 43

BENEFIT7

Kvalita projektu z hlediska
jeho přínosu a
přiměřenosti,
vazba
na
monitorovací ukazatele

-

vazba projektu na projekty Kapitola 3.8, str. 28 - 29
ostatních subjektů

BENEFIT7

-

socioekonomické přínosy

Kapitola 9.3, str. 57

BENEFIT7, eCBA

-

finanční efektivnost projektu

Kapitola 8 - , str. 56 -57

eCBA

-

schopnost výstupů projektu Kapitola 5, str. 34 - 43
uplatnit se na trhu

Kvalita zpracování
projektu

-

provázanost aktivit projektu

Kapitola 3.5, str. 23 - 25

-

harmonogram

Kapitola 3.9, str. 31 – 32

BENEFIT7, příloha
Podrobný rozpočet
BENEFIT7

-

rozpočet

Kapitola 7, str. 53 - 54

BENEFIT7, eCBA

-

analýza rizik

Kapitola 10, str. 58 - 65

BENEFIT7

Kapitola 7 – 9, str. 53 - 57

BENEFIT7, eCBA

Udržitelnost výstupu
projektu v investiční a
provozní fázi
Studie proveditelnosti

Stránka | 8

Projekt „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“

Horizontální kritéria

-

dopad projektu na životní Kapitola 3.1.1, str. 10 - 11
prostředí
dopad projektu na rovné Kapitola 3.1.1, str. 10 - 11
příležitosti

BENEFIT7
BENEFIT7

2.4 Datum zpracování studie proveditelnosti
Studie proveditelnosti byla zpracována společností Eurovision, a.s. ke dni 27.3.2008.
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3 Popis podstaty projektu
3.1 Začlenění projektu do příslušné prioritní osy a oblasti podpory
ROP JV, porovnání cílů projektu s cíli programu ROP JV
Předkládaný projekt koresponduje s prioritní osou 3 – Udržitelný rozvoj měst a
venkovských sídel. Projekt naplňuje hlavní cíl dané prioritní osy, a tím je posilování úlohy
regionálních středisek jako dalších významných rozvojových center regionu Jihovýchod. Pro
předkládaný záměr je relevantní oblast podpory 3.2 - Rozvoj regionálních středisek, v jehož
první výzvě je předkládán. Předkládaný záměr naplňuje dva specifické cíle dané prioritní
osy, a to: zvýšení atraktivity městského prostředí pro obyvatele regionu, města, turisty
a podnikatele a podpora rozvoje a zkvalitnění občanské vybavenosti. Projekt se
zaměřuje na vytvoření moderního, multifunkčního zařízení pro rekreační a školní plavání a
jiné volnočasové aktivity pro občany města Kuřim, občany správního obvodu Kuřim, občany
města Brna a jeho aglomerace a spadá pod výzvou financované aktivity, konkrétně pod bod
- výstavba a technické zhodnocení objektů pro kulturu, sport a práci s dětmi a mládeží
(zařízení pro neformální aktivity), práci s národnostními menšinami a rizikovými
skupinami obyvatel.
3.1.1 Naplnění horizontálních principů strategie ROP
Rovné příležitosti
Realizace projektu bude mít prokazatelně pozitivní vliv na rovné příležitosti. Horizontální
princip rovných příležitostí je naplněn skutečností, že výstupy projektu nebudou mít
diskriminační charakter vůči žádné skupině obyvatel.
Všechny veřejně přístupné části objektu s výjimkou tobogánu (netýká se technických
místností, které nejsou určeny pro přístup veřejnosti) jsou bezbariérově přístupné pro osoby
se sníženou schopností pohybu a orientace, na parkovišti budou v požadovaných počtech
vyhrazena stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérový přístup
do bazénu bude pro imobilní návštěvníky zajištěn mobilním transportním zařízením (tzv.
jeřábem), které bude skladováno v blízkosti plaveckého bazénu 25m. Přístup do 1. PP je
zajištěn šikmou schodišťovou transportní plošinou, v budově jsou vybudovány bezbariérová
WC, splňující normy pro taková zařízení.
Ve všech fázích projektu bude zohledněn princip rovných příležitostí žen a mužů.
Dodržování principu rovných příležitostí pro ženy a muže bude na trhu práce důsledně
uplatněno při obsazování a platovém ohodnocení veškerých nových pracovních pozic, které
vzniknou realizací projektu. Nově vzniklá pracovní místa budou obsazena na základě
výběrových řízení, kdy rozhodující kritérium bude pouze kvalifikace, praxe a vhodnost
kandidáta pro danou pozici.
Životní prostředí (udržitelný rozvoj)
Projekt Wellness Kuřim bude mít pozitivní vliv na životní prostředí (udržitelný rozvoj).
Při stavbě bude dodržena vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích
na výstavbu, zejména s ohledem na životní prostředí a příslušné technické normy. Stavba
nebude zdrojem hluku, prachu ani jiných škodlivin, nedojde ani ke zvýšení dopravního
zatížení okolí objektu.
Užívání a provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Naopak pozitivním přínosem
bude instalace, jako zdrojů energií, dvou kogeneračních jednotek a plynových kotlů. Ty
Studie proveditelnosti
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budou dle aktuální potřeby vyrábět energii a teplo, přebytečná energie bude využita veřejnou
sítí. Efektivní využití energie a tepla a eliminace plýtvání energiemi je zajištěno moderním
regulačním systémem. Rekonstrukcí objektu dále dojde k zamezení tepelných ztrát, které v
současné době vznikají v důsledku špatného stavu obvodových zdí, střechy, prosklených
částí apod., čímž dojde také k ušetření energií.
Eliminací tepelných ztrát dojde ke snížení spotřeby energie a tepla. Této skutečnosti sice
nesvědčí porovnání stávající spotřeba a spotřeba budoucího Wellness centra, nicméně je
třeba říct, že jde o porovnání nesrovnatelného. V současné době objekt nabízí pouze
omezený sortiment služeb. Na rozdíl od toho budoucí Wellness Kuřim bude kvalitativně a
z hlediska zaměření jiným zařízením než je stávající bazén. Wellness Kuřim bude nabízet
široký sortiment pohybových aktivit, širokou nabídku vodních atrakcí a navazujících služeb,
které sice zvýší reálnou spotřebu energií a tepla, ale tato bude vyráběna zdroji, které jsou
v souladu s udržitelným rozvojem.
3.1.2 Soulad projektu se strategickými dokumenty
Soulad se Strategií rozvoje Jihomoravského kraje
Předkládaný projekt spadá pod prioritní osu III – Lidské zdroje (prioritní okruh B - Sociální
infrastruktura) Strategie rozvoje Jihomoravského kraje, jejímž globálním cílem je podpora
všech oblastí sociální infrastruktury zvyšujících efektivitu provozu jednotlivých zařízení a
kvalitu poskytovaných služeb, stimulujících kultivaci lidského potenciálu a zvyšujících
atraktivitu regionu.
Projekt naplňuje specifický cíl SC32 - Rozvinutí infrastruktury, technických prostředků,
institucí a aktivit pro zájmovou činnost obyvatel – kulturní a sportovní vyžití, zájmové
vzdělávání (knihovny, divadla, kina, informační centra, sportovní areály, volnočasové
aktivity, činnost zájmových organizací atd.), péče o přírodní a kulturní dědictví kraje,
prostřednictvím strategického opatření Výstavba a údržba zařízení pro zájmovou činnost
(kulturní, sportovní). V rámci Strategie jsou podporovány projekty zaměřené na údržbu a
modernizaci stávajících zařízení pro zájmovou činnost ve městech a obcích (mj. sportovní
areály) a případná výstavba nových zařízení.
Realizací projektu dojde k rozvinutí a zkvalitnění infrastruktury pro sport, zájmové a
volnočasové aktivity, a to vytvořením komplexního areálu s bazény a širokou nabídkou
pohybových aktivit a navazujících služeb – posilovna, spinning, parní komora, masáže a
hydromasáže, solárium, kardio-zóna apod.
(odkaz: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=16119&TypeID=2,
Jihomoravského kraje – návrhová část, duben 2006)

Strategie

rozvoje

Soulad s Programem rozvoje Jihomoravského kraje
Předkládaný projekt lze podřadit pod okruh priorit C (Lidské zdroje a trh práce) Programu
rozvoje Jihomoravského kraje. Realizací projektu dojde k naplnění cílů opatření C4 –
Podpora aktivit a infrastruktury v oblasti kultury, sportu, volného času, péče o přírodní a
kulturní dědictví kraje, a to tím, že se zvýší nabídka volnočasových aktivit obyvatel města
i regionu, se zvláštním zaměřením na děti a mládež a zvýší se kvalita sportovní
infrastruktury, včetně infrastruktury pro sportovní a kulturní aktivity na profesionální úrovni.
Projekt spadá do programem podpořených aktivit, neboť je zaměřen na volnočasové aktivity
a na zajištění sportovní infrastruktury a zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském
kraji.
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Realizací projektu dojde k rozšíření a zkvalitnění služeb pro aktivní trávení volného času, což
bude mít ať už přímo nebo nepřímo vliv na kvalitu života a potažmo na rozvoj lidského
potenciálu obyvatel města i kraje.
(odkaz:
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=8427&TypeID=2,
Jihomoravského kraje – Aktualizace návrhové části 2006)

Program

rozvoje

Soulad se Strategickým plánem rozvoje města Kuřim
Rekonstrukce a dostavba krytého bazénu a vytvoření komplexu se zaměřením na wellness
plně odpovídá záměrům města, především rozvojovému záměru B3 – Podpora zájmu
občanů o sport a zachování zdraví a rozvojovému záměru C3 – Zvýšení atraktivity města pro
obyvatele a návštěvníky. Město Kuřim chce v rámci zlepšování zdraví svých obyvatel
zlepšovat mj. stav sportovních zařízení a rozšiřovat nabídku možností pro aktivní
odpočinek. Realizací projektu dojde k naplnění výše uvedených rozvojových záměrů.
(odkaz: http://www.kurim.cz/rozvoj.html, Strategický plán rozvoje města Kuřim, duben 2006)

Soulad s Akčním plánem města Kuřimi pro rok 2008
Projekt je rovněž zařazen do Akčního plánu města Kuřim, který má město vypracovaný
v rámci svého zařazení do Národní sítě Zdravých měst ČR (Zdravé město Kuřim). V rámci
svého zapojení do sítě zdravých měst, zapojuje město Kuřim aktivně veřejnost do diskusí o
současných i budoucích záměrech prostřednictvím principu komunitního plánování. Projekt
Wellness Kuřim - rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi je konkrétně zařazen
pod oblastí C3 – Zvýšení atraktivity města pro návštěvníky a obyvatele.
(odkaz:http://www.kurim.cz/zdrave_mesto/texty/akcni_plan_rozvoje_mesta_Kurimi_pro_rok_2008.pdf,
Akční plán rozvoje města Kuřimi - konečná verze)

3.2 Uvedení místa realizace projektu včetně místa dopadu projektu
Lokalizace projektu je následující:
Území realizace projektu:
Obec:
Okres (NUTS 4):
Kraj (NUTS 3):
Region (NUTS 2):

Kuřim
Kuřim
Brno- venkov
Jihomoravský
Jihovýchod

Místo realizace projektu, město Kuřim, se nachází ve vzdálenosti cca 13 km severně od
města Brna. Katastr města je součástí zájmového území města Brna a v kontextu
Jihomoravského kraje jde o 10. největší město se silným rozvojovým potenciálem.
Bezprostřední blízkost k brněnské aglomeraci zajišťuje městu Kuřim velice dobrou dopravní
dostupnost města, která je dále zesilována blízkostí dopravních komunikací evropského
významu.
Město Kuřim je dobře dostupné individuální dopravou (především silnice R43 a E461) i
hromadnou dopravou. Městem prochází železniční trať č. 250 Praha - Havlíčkův Brod - Brno
- Břeclav. Město je také zapojeno v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje
(IDS JMK), který je zajištěn provozem příměstských vlaků z Brna a řadou autobusových linek
z Brna.
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Obrázek 3-1: Poloha města Kuřim v širším regionu (zdroj: Geodézie ČR)

Krytý bazén (předmět projektu) se nachází na severním okraji městské zástavby v Kuřimi,
v sousedství silnice Blanenská, č. II/386 ve směru na Letovice a Svitavy.
Obrázek 3-2: Umístění objektu v obci Kuřim (zdroj: www.mapy.cz)
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3.3 Výchozí stav
3.3.1 Popis a stav objektu před realizací projektu
Areál včetně krytého bazénu je ve vlastnictví Města Kuřim. Pro účely správy zařízení, která
jsou v majetku města, zřídilo město Kuřim organizační složku Sportovní areál města Kuřim.
Obrázek 3-3: Budova krytého bazénu z pohledu od letního koupaliště (zdroj: www.kurim.cz)

Objekt krytého bazénu je součástí severního sportovního areálu, jehož základ tvoří právě
krytý bazén, který na jihozápadě přechází do venkovního koupaliště, které není předmětem
projektu. Letní koupaliště je vybaveno 50-ti metrovým bazénem s rozšířením o dojezdový
bazén pro tobogán, dětským brouzdalištěm, tobogánem, chrličem vody, zahradní restaurací,
dvěma kurty na plážový volejbal a dětským hřištěm. Na severovýchodě areálu je sportovní
stadion s budovou bývalé tribuny, nafukovací hala nad házenkářským hřištěm a 2 travnatá
fotbalová hřiště. V areálu jsou dále budovy související s provozem venkovního (letního)
koupaliště – budova s hygienickým, technickým a technologickým zázemím, které však
nejsou předmětem projektu.
Krytý bazén je v provozu v období leden-květen a září-prosinec a letní koupaliště je
v provozu v období červen – srpen. V areálu jsou v současnosti v nájmu externí subjekty
poskytující další služby: masáže, fitness, solárium, posilovna a plavecká škola.
Objekt krytého bazénu byl vyprojektován v roce 1974, dokončen a dán do provozu v roce
1977. Na svou dobu se jednalo o moderní bazén na úrovni tehdejších poznatků, zcela
ojedinělé a unikátní bylo použití posuvných ocelových příhradových konstrukcí střech nad
oběma bazénovými halami, které umožňovaly střechu v případě potřeby roztáhnout.
V současnosti je posuv mimo provoz.
Budova krytého bazénu se skládá z:
-

vstupní haly
haly s velkým bazénem – 5 plaveckých drah (bazén 25 x 10 m)
haly se školním bazénem s posuvným dnem (bazén 10 x 6 m)
šaten a sprch
administrativní části s kancelářemi
zázemím pro zaměstnance
prostorů pro služby poskytované externími subjekty
a z objektu technologicko-provozního zázemí.

Za dobu téměř čtyřicetiletého nepřetržitého provozu byly na krytém bazénu realizovány jen
nejnutnější opravy a běžná údržba. Kompletně byla po havárii v roce 2002 vyměněna
bazénová technologie (filtry, rozvody vody pro oba bazény, chemické hospodářství) a v roce
2006 byla opravena vzduchotechnika.
Studie proveditelnosti
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Obrázek 3-4: Budova a interiér krytého bazénu v Kuřimi (Zdroj: TIPRO projekt s.r.o.)

V současné době je celá budova v nevyhovujícím až havarijním stavu. Nutnost kompletní
rekonstrukce celé budovy vyplývá z několika posudků, zabývajících se stavem budovy a
konstrukcí krytého koupaliště, které byly zpracovány v letech 1997 – 2005. Níže je uveden
pouze stručný výtah z posudků.
-

Posouzení stavu konstrukce zastřešení kryté plovárny v Kuřimi
Prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc., Ing. Lubomír Petr, Ing. Zdeněk Růžička (listopad
1997)
-

-

-

podhled i střešní plášť jsou nevyhovující jak z hlediska normových hodnot, na které
byly dimenzovány, tak z hlediska současného technického stavu. Nosná ŽB deska na
roštové konstrukci je podmínečně použitelná (hodnoceno v roce 1997);
nevyhovující je i protikorozní ochrana nosné ocelové konstrukce bazénových hal,
nebezpečí;
oslabení průřezu nosných ocelových částí korozí (hodnoceno v roce 1997);
detaily a oblast přenosu silových účinků z roštové soustavy do podvozku pojížděných
střech je třeba ověřit z hlediska spolehlivosti.

Statické posouzení, krytá plovárna Kuřim – posouzení poruch objektu v prostoru
terasy
Ing. Stanislav Peša (únor 2002)
-

terasa vážně poškozena zatékáním vody, izolace v dezolátním stavu, degradace
povrchových částí nosné konstrukce, poškozená atika (samovolná dilatace);
odstranit všechny konstrukce kromě nosných, z nosné konstrukce odstranit event.
nesoudržné povrchové vrstvy;
nutná sanace nosné konstrukce – betonu i obnažené oceli - a znovu položení dalších
vrstev: adhezní můstky, spádové a HI vrstvy atd.
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-

Energetický audit – krytý bazén Kuřim
Ing. Jaroslav Klvaň (duben 2003)
-

-

-

-

nevyhovují všechny části obvodového i střešního pláště: zateplení stropů bazénových
hal prosklení bazénových hal vnější výplně (okna a dveře), vnější svislé stavební
konstrukce;
nevyhovují základní součásti technického a technologického vybavení: měření a
regulace, oběhová čerpadla vzduchotechnické systémy čerpadla bazénové vody
filtrace vody (dnes již částečně rekonstruováno), osvětlení;
audit v závěrečné části vyhodnocuje jednotlivá opatření k odstranění uvedených
nedostatků z hledisek účinnosti, investiční náročnosti či doby návratnosti. V zásadě
však lze konstatovat, že při komplexní rekonstrukci bude nutné provést všechna
zmiňovaná opatření.

Znalecký posudek o technickém stavu stavebních konstrukcí krytého bazénu
Ing. Eva Smržová (duben 2005)
-

-

-

terasa vážně poškozena zatékáním, narušen povrch nosného betonu, koroze
odhalené výztuže, samovolná dilatace atiky. Nutno odstranit všechny povrchové
vrstvy, renovovat nosnou ŽB desku terasy, sanovat zhlaví sloupů, obnovit
hydroizolaci a ostatní povrchové vrstvy;
prosklení bazénových hal je tepelně nevyhovující a částečně poškozené stavebně
fyzikálními procesy. Nutná výměna nebo doplnění o další plášťovou vrstvu;
ocelová příhradová konstrukce střech bazénových hal je částečně zkorodovaná,
povrchová úprava neúčinná. Z bazénové haly proniká vlhkost, v minulosti zatékalo
střechou. Po odstranění povrchových a nesoudržných vrstev nutno posoudit statikem
nebo znalcem z hlediska vlivu poškození na únosnost ocelové konstrukce, provést
navržená opatření a poté obnovit povrchovou úpravu;
podhled bazénových hal je nevyhovující (tepelná izolace, parozábrana atd.), nutno
vyměnit nebo doplnit;
zateplit mezeru mezi původně posuvnými střechami bazénových hal a obvodovými
konstrukcemi (posudek předpokládá, že posuv střech již nebude používán).

3.3.2 Popis projektu
Předmětem projektu je rekonstruovat a dostavět stávající krytý bazén v Kuřimi a vytvořit z něj
moderní multifunkční zařízení pro sport a aktivní trávení volného času.
V době vzniku stávající budovy šlo o moderní bazén, stav ani vybavenost však již
nevyhovuje současným požadavkům na úroveň vybavenosti takových zařízení.
Stávající funkce plaveckého bazénu (se samostatným výukovým bazénem) bude doplněna o
část pro děti předškolního věku a především o zábavní (rekreační) bazén s venkovní
vyplavávací částí, který bude obsahovat různé vodní atrakce. Z vnější i vnitřní části
rekreačního bazénu bude přístupný tobogán o délce 74 m. Plochy v 1. PP budou věnovány
„suchým“ pohybovým aktivitám (aerobic zóna, posilovna, parní komora, solárium, masáže,
spinning atd.) a regeneračním vodním masážím včetně příslušného zázemí.
Vnější forma stávajícího objektu bude v zásadě zachována. Bude odstraněna část teras na
jihozápadní straně objektu a na jejich místě přistavěna hala rekreačního bazénu a
vyplavávací bazén s dojezdem toboganu.
Zásadní provozní i stavební rekonstrukcí projde vnitřní uspořádání objektu, včetně
technického a technologického vybavení. Navržena je zpětná přeměna stávajícího provozu
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fitness v 1.NP na restauraci, která v tomto místě původně byla a která ve wellness centru
navrhovaného rozsahu nemůže chybět.
Obrázek 3-5: Vizualizace interiéru budoucího Wellness Kuřim (zdroj: TIPRO projekt, s.r.o.)

V rámci projektu dojde také na venkovní úpravy v okolí budovy krytého bazénu. V rámci
projektu budou mj. regenerovány zelené plochy včetně keřové zeleně na nich. Kromě
trávníku a několika keřů na místě dostavby rekreačního bazénu bude veškerá stávající zeleň
zachována, případně nahrazena nebo doplněna. Rekonstruovány budou stavební části
terénních úprav – chodníky, schodiště, zídky, včetně příjezdu k rampě restaurace.
Dopravní napojení objektu zůstane stávající. V rámci projektu bude vybudováno 71
parkovacích stání, z nichž část bude vybudováno na stávající zelené ploše podél
komunikace a část parkovacích stání bude realizováno nástřikem vodorovného značení na
stávající komunikaci.
Pro zajištění publicity projektu bude (v případě spolufinancování projektu z fondů EU) po
dobu realizace u budovy umístěn billboard a po realizaci pamětní deska, informující o
realizaci stavby a jejím částečném financování z fondů EU. Pro zlepšení orientace
mimokuřimských návštěvníků budou na vhodná místa při příjezdových trasách umístěny
poutače, propagující služby Wellness Kuřim.

3.3.3 Cíl projektu a odůvodnění jeho realizace
Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního centra regionálního charakteru s širokou
nabídkou služeb pro aktivní trávení volného času a odpočinek, především formou
pohybových aktivit.
Wellness Kuřim bude nabízet svým návštěvníkům komplexní a kvalitní nabídku sportovněrekreačních služeb, vycházející z moderního pojetí zdravého životního stylu – wellness.
V této souvislosti je nutné zmínit poslední zjištění Světové zdravotnické organizace (WHO),
která ukázala, že na zdravotní stav populace má rozhodující vliv přiměřený a pravidelný
pohyb. Pro tento účel jsou pak nejvhodnější multifunkční zotavná zařízení pro pohybovou
aktivitu, relaxaci a zábavu, určené pro nejširší veřejnost, tzv. wellness centra.
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Realizací projektu (rekonstrukce a dostavba stávajícího krytého bazénu) dojde ke zlepšení
stavu a vybavenosti infrastruktury města pro sport a volný čas a rozšíření nabízených služeb.
To povede mj. k rozvoji a zkvalitnění občanské vybavenosti a rozvoji volnočasových aktivit
pro obyvatele města Kuřimi a blízkého okolí a zatraktivnění města pro jeho občany a
podnikatele. Nepřímo tak bude mít projekt vliv i na rozvoj lidského potenciálu města a
regionu.
Pro realizaci projektu je také důležitým faktorem stav objektu krytého bazénu, včetně
vnitřního vybavení. Stávající budova krytého bazénu byla dokončena v roce 1977 a je
v provozu kromě krátkých přestávek z důvodu havárií až doposud. Za celou dobu provozu
došlo pouze k nejnutnějším opravám.
Technický stav a vybavení již neodpovídá současným požadavkům na taková zařízení a dle
znaleckých posudků je celá budova včetně bazénů a technologie úpravy vody
v nevyhovujícím až havarijním stavu. Tato skutečnost, se přes stále vysoký zájem o
využívání zařízení, podepisuje na návštěvnosti zařízení. V případě, že by nedošlo
k rekonstrukci objektu (tzv. nulové řešení) je pravděpodobné, že v krátkém horizontu již
nebude možné krytý bazén provozovat a v městě Kuřim by tak přestalo fungovat jedno
z nejdůležitějších zařízení pro sport a trávení volného času.
Dalším důležitým faktorem svědčící realizaci projektu je také ekonomická stránka.
Komplexně pojatá rekonstrukce vytvoření Wellness centra bude jen o cca 30% dražší než
prostá rekonstrukce, která by kompletně zrekonstruovala celý objekt, ovšem s tím, že by
dispoziční řešení i provoz a jeho návaznosti zůstaly v původním stavu. Vytvoření centra s co
nejširším sortimentem pohybových aktivit a navazujících služeb výrazně zlepší provozně
ekonomickou bilanci celého zařízení, které musí být v současné době dotováno z rozpočtu
města. Projektem zmodernizovaný provoz bude, dle ekonomických analýz v případě dobře
koncipovaného a odborně vedeného provozu, fungovat bez dotací.
Vedle zvýšení atraktivity pro obyvatele města a okolí, dojde realizací Wellness Kuřim
k vytvoření zařízení, které bude atraktivní také pro návštěvníky města a regionu. Realizace
projektu tak bude mít jako vedlejší efekt také vliv na rozšíření cestovního ruchu ve městě a
regionu.
V neposlední řadě je nutné uvést, že žadatel plánuje ve střednědobém horizontu rozšíření a
rekonstrukci celého severního sportovního areálu, včetně dostavby hotelu, kongresových
prostor, kryté sportovní haly, a vytvořit tak společně s Wellness centrem sportovně-rekreační
a společenský areál s komplexní nabídkou služeb a celoročním provozem. Takové zařízení
by se svým charakterem a sortimentem nabízených služeb zařadilo mezi zařízení
regionálního významu v oblasti sportu, ubytování, kongresové a incentivní turistiky a trávení
volného času.
Předkládaný projekt bude mít také významný socioekonomický dopad, neboť realizací
projektu dojde k vytvoření celkem 22 pracovních míst.
Realizací projektu dojde k naplnění následujících cílů:
-

Zvýšení občanské vybavenosti města
Vytvoření multifunkčního zařízení pro sport a aktivní trávení volného času
Rozšíření nabídky pohybových aktivit a aktivního trávení volného času
Rekonstrukce stávajícího krytého bazénu
Zvýšení počtu návštěvníků zařízení
Zvýšení přitažlivosti města pro jeho obyvatele a návštěvníky města a regionu
Zvýšení příjmů města
Snížení finanční zátěže města (provoz nebude třeba dotovat)
Růst zaměstnanosti (29 nových pracovních pozic)
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3.3.4 Popis současné pozice žadatele na relevantním trhu
Vzhledem k charakteru projektu je možné vymezit relevantní trh jako trh krytých bazénů
s širokým sortimentem pohybových aktivit a nabídkou ostatních navazujících služeb
v rámci města Kuřim, jeho správního obvodu, města Brna a jeho okolí.
Žadatel zajišťuje provoz krytého bazénu prostřednictvím své organizační složky - Sportovní
areál města Kuřim. Kromě toho jsou v budově poskytovány jinými subjekty na základě
nájemních smluv tyto služby: masáže, solárium, fitness, plavecká škola a posilovna.
Z analýzy nabídky na relevantním trhu vyplynulo, že v městě Kuřim a jeho správním obvodu
podobné zařízení není.
Hlavní přímou konkurencí krytého bazénu v Kuřimi jsou brněnské bazény - Koupaliště Kraví
Hora – krytý bazén, TJ Tesla Brno, PS Kometa Brno, Bazén Rašínova, Bazén Ponávka, a
mimobrněnské - Krytý bazén Hustopeče, Krytý bazén Blansko, Aquapark Vyškov, Krytý
bazén Blučina a Městské lázně v Boskovicích.
Podrobněji viz kapitola 5 - Analýza trhu.
3.3.5 Současné cílové skupiny
Mezi současné cílové skupiny žadatele patří široké spektrum návštěvníků všech věkových
kategorií. Služeb krytého bazénu využívají jak jednotlivci v časech určených pro volné
plavání, tak také skupiny reprezentované např. školami, dětskými domovy, sportovními
oddíly a plaveckými školami. Pronájmu bazénu pro své klienty a zaměstnance využívají také
zdravotní pojišťovny, firmy a organizace. Krytý bazén navštěvují organizovaně také
zdravotně postižení, senioři a maminky s dětmi.
Jako současné cílové skupiny lze označit:
Hlavní cílové skupiny:
• obyvatelé města Kuřim
• obyvatelé správního obvodu města Kuřim
• obyvatelé města Brna a jeho aglomerace
Doplňkové cílové skupiny
•
•

obyvatelé okolních obcí mimo obce ve správním obvodu
návštěvníci města a okolí

3.3.6 Nabídka současných služeb a produktů žadatele
Z povahy subjektu žadatele (obec) vyplývá, že základem jeho činnosti je veřejná správa
města a území správního obvodu. S ohledem na zaměření projektu bude hodnocení nabídky
současných služeb žadatele zaměřeno na nabídku sportovně-rekreačních zařízení pro volný
čas. Město Kuřim vlastní, a prostřednictvím své organizační složky – Sportovní areál města
Kuřim, provozuje Severní sportovní areál, který je tvořen krytým bazénem (předmět
projektu), letním koupalištěm (propojené s krytým bazénem), dvěma kurty na plážový
volejbal, dětským hřištěm, sportovním stadionem s budovou bývalé tribuny, nafukovací halou
nad házenkářským hřištěm, běžeckou dráhou – ovál 400m a 2 travnatá fotbalová hřiště.
Dále jsou v majetku města tělocvičny škol (Jungmannova, Tyršova, Komenského) a
venkovní sportovní hřiště u školy Tyršova (běžecká dráha-60m, skok daleký), hřiště za ZŠ

Studie proveditelnosti

Stránka | 19

Projekt „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“

Jungmannova (asfaltové hřiště na házenou, malou kopanou, košíkovou, běžecká dráha,
skok daleký).
Ve městě je dále areál Komenda, které tvoří asfaltové hřiště pro míčové hry, košíkovou a
skateboarding, freestyle na kolech, dětské hřiště včetně cyklodráhy, které je v zimě
využíváno jako kluziště s osvětlením a mantinely.
Hřiště na Podlesí nabízí prostor a branky na fussbal, koš na streetball, v zimě je hřiště
využíváno jako kluziště.
Na území města je dalších 5 sportovních plácků na míčové hry.
3.3.7 Silné a slabé stránky žadatele
Silné stránky:
-

dlouhodobá zkušenost s provozováním krytého bazénu
kvalitní personální zázemí
bohaté zkušenosti z oblasti výstavby a rekonstrukce budov
využívání různých fondů na investiční projekty (školy, ČOV, průmyslové zóny,
knihovna, centrum denních služeb apod.)

Slabé stránky:
-

nedostatečná nabídka kvalitních zařízení pro volnočasové aktivity.

3.3.8 Distribuční kanály
Prodej služeb krytého bazénu probíhá přímo v budově krytého. O provozní době, novinkách,
cenách a podobně, informuje žadatel návštěvníky přímo v budově krytého bazénu a také
prostřednictvím svých webových stránek – www.kurim.cz. Pro informování občanů využívá
Město Kuřim také informačního kanálu v místní kabelové televizi.

3.4 Popis cílových skupin pro realizaci projektu – identifikace
dopadů a přínosů projektu pro jednotlivé cílové skupiny
3.4.1 Vymezení cílových skupin Wellness Kuřim
Wellness Kuřim, které vznikne na základě rekonstrukce a přebudování krytého bazénu na
wellness centrum, je určeno pro nejširší veřejnost ze všech věkových a sociálních skupin.
Wellness Kuřim bude pro jeho široký sortiment nabídky pohybových a relaxačních aktivit
vyhledávaným zařízením pro sport, relaxaci a trávení volného času.
Cílové skupiny, které budou využívat služeb v rámci Wellness Kuřim, lze rozdělit dle místa
bydliště do několika základních kategorií:
Hlavní cílové skupiny:
• obyvatelé města Kuřim
• obyvatelé správního obvodu města Kuřim
• obyvatelé města Brna a jeho aglomerace
Doplňkové cílové skupiny
• obyvatelé okolních obcí mimo obce ve správním obvodu
• návštěvníci města a okolí
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Služeb v novém Wellness centru budou využívat jak individuální návštěvníci, tak i skupiny,
které budou tvořeny žáky škol, klienty dětských domovů, plaveckých škol a sportovních
oddílů. Wellness Kuřim bude pokračovat v tradici pronájmu bazénů či jejich částí, pro
zdravotní a kondiční plavání, také seniorům, maminkám s dětmi a osobám se zdravotním
handicapem. Stejně tak bude pokračovat spolupráce se zdravotními pojišťovnami, které
pronajímají bazén pro své klienty, a s různými firmami a organizacemi, které nabízejí plavání
pro své zaměstnance jako zaměstnanecký benefit. Tito návštěvníci spadají do výše
uvedených kategorií cílových skupin.
Kvantifikovat návštěvnost budoucího zařízení je obtížené, neboť návštěvnost vedle kvality a
sortimentu služeb ovlivňují také faktory, které je těžko předvídat. Nicméně odhadem,
vycházejícím ze zkušeností se stávajícím provozem a jeho návštěvností a z údajů o
návštěvnosti podobných zařízení lze říci, že průměrná roční návštěvnost bude činit 231.000.
Z toho 80% procent budou návštěvníci pravidelní (průměrně 20 návštěv za rok) a 20% budou
jednorázoví návštěvníci. Růst návštěvnosti se bude pravděpodobně týkat všech cílových
skupin (podrobněji ke kvantifikaci dopadů na cílové skupiny viz kapitola 3.4.2).
3.4.2 Vymezení beneficientů
Přínosy projektu jsou veškeré pozitivní dopady projektu (tj. kladné efekty plynoucí z realizace
investice). Budeme zkoumat dopady na subjektech, resp. skupině subjektů, tzv. beneficientů,
na něž dopadají kladné efekty projektu. Jako efekty plynoucí z realizace projektu jsou
chápány veškeré dopady na zkoumané subjekty, které realizace investiční akce přináší.
Mohou být jak kvantifikovatelné, tak nekvantifikovatelné.
V přípravné ani investiční fázi nejsou žádné benefity identifikovány. Veškeré benefity budou
vytvářeny v provozní etapě projektu, tedy od listopadu 2010.
Vymezená struktura beneficientů je následující:
•

Cílové skupiny (viz kapitola 3.3.5, 3.4.1, 5.2)
- obyvatelé města Kuřim
- obyvatelé správního obvodu města Kuřim
- obyvatelé města Brna a jeho aglomerace
- obyvatelé okolních obcí mimo obce ve správním obvodu
- návštěvníci města a okolí

•

Město Kuřim (žadatel o dotaci a předkladatel projektu)

•

Podnikatelské subjekty ve městě a okolí (hlavně ve službách a maloobchodě)

•

Region a stát

Cílové skupiny
Jejich vymezení viz kapitola 3.3.5, 3.4.1 a 5.2.
Kvantifikovatelné benefity
Díky realizaci projektu je očekáván nárůst ročního počtu návštěvníků. Kalkulace průměrného
počtu nových návštěvníků Wellness Kuřim vychází z následujících předpokladů:
-

Průměrná roční návštěvnost zařízení – 231.000 návštěv
Denní návštěvnost zařízení - 700 osob
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-

Roční provoz 11 měsíců (mimo 21 dní v období letních prázdnin, které budou
využívány pro nezbytné opravy, údržbu a sanitaci zařízení, a jeden týden je počítán
na volné dny, jako např. státní svátky apod.).

Kvantifikovat přesně dopad na hlavní i doplňkové cílové skupiny je velmi obtížné, neboť
návštěvnost zařízení ovlivňuje kromě nabídky služeb, ceny a vzdálenosti také velké množství
externalit, které není možné jasně definovat. Proto je možné provést pouze odhad růstu
návštěvnosti.
Tento odhad vychází ze zkušeností s provozem stávajícího krytého bazénu a srovnání
návštěvnosti podobných zařízení.
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu zařízení a omezené nabídce služeb je v současné době
průměrná roční návštěvnost 86.716 osob. Do této návštěvnosti jsou zahrnuti jak individuální
návštěvníci, tak i osoby, které navštěvují zařízení v rámci skupin (školy, senioři, maminky
s dětmi, klienti zdravotních pojišťoven apod.). Jako výchozí roční návštěvnost zařízení je
brána průměrná roční návštěvnost v letech 2003 – 2007.
Po dokončení realizace projektu je odhadován reálný růst návštěvnosti všech cílových
skupin na 231.000 návštěv. Znatelný nárůst je dán zvýšenou kapacitou zařízení a také
rozšířením nabídky služeb. Již v prvních měsících po realizaci je možné očekávat vysokou
návštěvnost. Zkušenosti z jiných podobných zařízení, která nově vznikla nebo byla nově
rekonstruovaná, ukazují, že na návštěvnost má v prvních měsících provozu hlavní vliv
zvědavost návštěvníků na nové zařízení a zájem vyzkoušet něco nového. V dalším období
již zařízení navštěvují především pravidelní návštěvníci, kterým zařízení a nabídka jeho
služeb vyhovuje. Ze zkušeností ze současného provozu vyplývá, že z celkové návštěvnosti
tvoří 80% pravidelní návštěvníci. Tento trend je možné očekávat i u nově vzniklého Wellness
Kuřim.
Nekvantifikovatelné benefity
Projekt generuje také benefity, které není možné z podstaty věci kvantifikovat, nicméně jsou
pro cílové skupiny významné. Mezi nekvantifikovatelné benefity pro cílové skupiny patří:
•

Rozšíření a zkvalitnění nabídky kapacit pro sport, aktivní trávení volného času a
relaxaci

Díky kompletní rekonstrukci a přebudování na moderní wellness centrum, plně vybavené
vodními atrakcemi, širokým sortimentem pohybových aktivit pro všechny věkové kategorie
návštěvníků, dojde k výraznému zkvalitnění možností pro sport, aktivní trávení volného času
a relaxaci ve městě. Realizace projektu přispěje ke zlepšení fyzické i psychické kondice a tím
pádem i zdravotního stavu obyvatel města všech věkových kategorií, neboť je prokázán
příznivý vliv pohybových aktivit za zdraví.
Hlavním přínosem pro obyvatele města je skutečnost, že díky realizaci projektu budou moci
navštěvovat a využívat bazény, nabídku pohybových aktivit a ostatní navazující služby
v jednom objektu, přímo v místě bydliště a nebudou muset za podobnými službami dojíždět
do okolí. Návštěvníci města, kteří tvoří doplňkovou cílovou skupinu, si budou moci
z návštěvy města a okolního odvézt kvalitnější a pestřejší mix zážitků.
•

Zlepšení zdravotního stavu

Jak již bylo uvedeno, pohybové aktivity provozované na rekreační úrovni, mají jednoznačný
kladný vliv na zdravotní stav obyvatel. Pobyt ve wellness centru, díky skladbě bazénů,
vodních atrakcí, nabídky pohybových aktivit a navazujících služeb, umožní pravidelnou
pohybovou aktivitu pro všechny obyvatele města, a proto lze předpokládat příznivý vliv
těchto aktivit na jejich zdraví.
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Město Kuřim
Kvantifikovatelné benefity
Z realizace projektu bude mít město finanční přínos, neboť nové Wellness Kuřim nebude
vyžadovat dotace z rozpočtu města, které byly dosud každoročně vynaloženy na krytí
provozních ztrát krytého bazénu a nezbytné opravy havárií zastaralého vybavení a
technologií. V posledních letech bylo nutné provoz krytého bazénu dotovat, výše dotace
měla stoupající charakter (viz následující graf)
Graf 3-1:Výše dotace na provoz krytého bazénu v Kuřimi (zdroj: MěÚ Kuřim)

Dotace z rozpočtu 2003-2006
4 500 000 Kč
4 000 000 Kč
3 500 000 Kč
3 000 000 Kč
2 500 000 Kč
2 000 000 Kč
1 500 000 Kč
1 000 000 Kč
500 000 Kč
0 Kč
Dotace z rozpočtu:

2003

2004

2005

2006

2 899 000 Kč

3 221 000 Kč

3 533 000 Kč

4 267 000 Kč

Nové wellness centrum bude generovat příjmy, které plně pokryjí provozní náklady a mírný
zisk, který bude případně vytvořen, bude použit na splácení úvěru na realizaci projektu.
Město tak sice bude muset splácet část úvěru na realizaci projektu, ale pozitivním přínosem
bude, že tato částka nebude dosahovat výše, kterou činily dotace z posledních let a bude mít
kvalitní zařízení pro sport, trávení volného času a relaxaci, určené všem věkovým a
sociálním skupinám (viz níže).
Dalším přínosem pro město budou příjmy ze zvýšené zaměstnanosti díky tvorbě nových
pracovních míst, vyvolaných provozem Wellness Kuřim. Realizací projektu dojde k vytvoření
22 nových pracovních míst a odhadem ke vzniku 3 nepřímých pracovních míst.
Nekvantifikovatelné benefity
Město Kuřim má prvořadý zájem na rostoucí spokojenosti obyvatel města se životem ve
městě. Jedním z faktorů, kterým k růstu spokojenosti může přispět samotné město, je mj.
vytvoření dostatečné a kvalitní infrastruktury pro sport a aktivní trávení volného času. Krytý
bazén je v současné době v nevyhovujícím technickém stavu a realizací projektu se stane
Wellness Kuřim jedním z nejdůležitějších zařízení podobného zaměření ve městě.
Mezi další přínosy pro město Kuřim lze zařadit zvýšení turistické návštěvnosti města, i
když toto zvýšení nebude s ohledem na skutečnost, že Wellness Kuřim budou využívat
především obyvatelé města, okolních obcí a města Brna nijak zásadní. Návštěvníci ve městě
kromě wellness centra pravděpodobně navštíví i další turistické cíle a díky vyšší návštěvnosti
se zvýší i daňové příjmy.
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Podnikatelské subjekty
Realizací projektu dojde ke zvýšení návštěvnosti města (výši lze velmi obtížné kvantifikovat),
což povede k růstu příjmů podnikatelských subjektů podnikajících v oblasti maloobchodu,
pohostinství a dalších služeb úzce vázaných na uspokojování potřeb návštěvníků ve městě.
Region a stát
Mezi nejvýznamnější přínosy projektu pro Jihomoravský kraj i Českou republiku patří vznik
22 nových pracovních míst, díky kterému se zvýší zaměstnanost a také daňové příjmy.
V souvislosti s realizací projektu se dá očekávat rozvoj dalších doprovodných služeb a s tím
spojený růst příjmů místní ekonomiky a z toho plynoucích příjmů veřejných rozpočtů. Jako
vedlejší efekt bude realizace projektu vliv na zatraktivnění města a regionu pro návštěvníky a
tudíž povede k růstu cestovního ruchu.

3.5 Podrobný popis jednotlivých aktivit projektu v přípravné a
investiční fázi
Předmětem projektu „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“,
je, jak již z názvu vyplývá, kompletní rekonstrukce a dostavba stávajícího krytého bazénu
v Kuřimi a jeho přeměna na moderní a multifunkční zařízení pro sport, aktivní trávení
volného času a relaxaci.
Projekt bude realizován ve třech fázích – přípravné, investiční a provozní.
3.5.1 Přípravná fáze
První aktivitou v rámci přípravné fáze byla analýza stávajícího stavu objektu a potřeby
nápravy, na základě které bylo rozhodnuto o zahájení přípravy projektu.
V přípravné fázi projektu probíhala příprava jednotlivých stupňů projektové dokumentace
(studie, dokumentace pro stavební povolení – sloučené řízení, projektová dokumentace pro
podání žádosti o dotaci). V průběhu zpracování studie projektu došlo k rozhodnutí o realizaci
zvoleného řešení jako jedné z možných alternativ.
Dne 24.9.2007 bylo vydáno na návrh Města Kuřim odborem stavebním a vodoprávním
usnesení o sloučení územního řízení se stavebním řízením ve věci stavby „Rekonstrukce a
dostavba krytého koupaliště v Kuřimi“.
V průběhu přípravné fáze bylo vydáno odborem stavebním a vodoprávním, rozhodnutí o
územním rozhodnutí a stavebním povolení ve věci stavby „Rekonstrukce a dostavba krytého
koupaliště v Kuřimi“. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. března 2008.
Vzhledem ke skutečnosti, že se na přípravné fázi podílelo více subjektů, došlo k tomu, že
jsou na různých dokumentech uváděny názvy, které se v detailech odchylují (studie užívá
názvu: Wellness Kuřim - studie rekonstrukce a dostavby krytého koupaliště; projektová
dokumentace pro stavební povolení užívá názvu: Rekonstrukce a dostavba krytého
koupaliště v Kuřimi; usnesení zastupitelstva o souhlasu s podáním žádosti o dotaci a
souhlasu se spolufinancováním projektu užívá názvu Wellness Kuřim a nájemní smlouva na
část sousedících pozemků užívá názvu: Wellness Kuřim - rekonstrukce a dostavba krytého
bazénu v Kuřimi). Stále se však jedná o jeden a tentýž projekt, tj. projekt, jehož
předmětem je rekonstrukce a dostavba objektu krytého bazénu v Kuřimi a jeho
dobudování na wellness centrum a jehož oficiálním názvem je „Wellness Kuřim –
rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi
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Vzhledem k celkové finanční náročnosti projektu byly v rámci přípravné fáze analyzovány
možné dotační zdroje. Jako vhodný dotační zdroj se jevil program ROP NUTS 2 Jihovýchod,
konkrétně prioritní osa Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek. Na základě této skutečnosti byla zpracována tato studie
proveditelnosti a byla zahájena příprava projektové žádosti včetně všech povinných a
nepovinných příloh.
Součástí přípravné fáze bude také výběr vhodných dodavatelů stavebních prací a
technologií (12/2008 – 03/2009).

3.5.2 Investiční fáze
Investiční fáze projektu bude zahájena v dubnu 2009 a její ukončení je plánováno na říjen
2010. Investiční fáze bude zakončena předáním rekonstruovaného objektu a zahájením
zkušebního provozu.
V investiční fázi projektu dojde k samotné realizaci stavebních prací a dodávek
technologických zařízení za účelem kompletní rekonstrukce objektu, která v sobě zahrnuje
rekonstrukci jak stavebních částí, tak technologií. Vnější forma stávajícího objektu bude
v zásadě zachována, pouze bude odstraněna část teras na jihozápadní straně objektu a na
jejich místě přistavěna hala rekreačního bazénu a vyplavávací bazén s dojezdem toboganu.
Zásadní provozní i stavební rekonstrukcí projde vnitřní uspořádání objektu, včetně
technického a technologického vybavení (technologie úpravy vody, vzduchotechnika,
vytápění, apod.). Součástí projektu jsou také venkovní úpravy v okolí budovy krytého
bazénu. Dopravní napojení objektu zůstane stávající. V rámci projektu budou vybudována
nová parkovací stání v odpovídajícím počtu.
Vlastní stavební činnost a dodávka technologických zařízení je rozdělena do následujících
stavebních objektů a provozních souborů (podrobněji viz povinná příloha - Projektová
dokumentace):
Stavební objekty:
SO.01 Příprava území
SO.02 Rekonstrukce a dostavba krytého bazénu
SO.03 Komunikace a zpevněné plochy
SO.04 Venkovní a vegetační plochy
SO.05 Tobogán
SO.06 Přípojka VN a trafostanice
Provozní soubory:
PS.01

Technologie úpravy vody

PS.02

Vzduchotechnika

PS.03

Měření a regulace

PS.04

Technologie gastro

PS.05

Vybavení fitness

PS.06

Parní lázně
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Součástí investiční fáze jsou také aktivity v rámci inženýrského zabezpečení stavby inženýrský dozor a autorský dozor projektanta, které budou probíhat po celou dobu
realizace.
V rámci investiční fáze budou (v případě spolufinancování projektu z fondů EU) rovněž
realizovány aktivity na zajištění předepsané povinné publicity projektu formou instalace
velkoplošného reklamního panelu – billboardu.

3.5.3 Provozní fáze
V provozní fázi dojde k vlastnímu užívání výstupu projektu – nového Wellness Kuřim.
Zahájení provozu je plánováno na listopad 2010. Provoz bude zajišťovat Město Kuřim,
prostřednictvím jím zřízené organizace. Provoz Wellness Kuřim budou zajišťovat jak stávající
zaměstnanci krytého bazénu, tak i noví zaměstnanci, přijatí na nově vzniklá pracovní místa.
Dle předběžných ekonomických analýz pokryjí příjmy z provozu zařízení jeho provozní
náklady a nebude tak třeba provoz zařízení dotovat. Zařízení by mělo také generovat mírný
zisk, který bude užit na úhradu úvěru na realizaci projektu.
Vzhledem k charakteru projektovaných staveb a technologií bude zajištěn dlouhodobý
provoz wellness centra. Během provozní fáze bude zajištěna běžná údržba a opravy
vlastními zaměstnanci, přičemž lze očekávat, že v prvních letech projektu budou vzhledem
ke kompletní rekonstrukci objektu a technologií náklady na údržbu a opravy minimální.
Součástí provozní fáze budou aktivity související se zajištěním monitoringu projektu
(závěrečná monitorovací zpráva, závěrečné finanční vyúčtování, monitorovací zprávy o
zajištění udržitelnosti projektu).
V rámci provozní fáze budou (v případě spolufinancování projektu z fondů EU) rovněž
realizovány aktivity na zajištění předepsané povinné publicity projektu formou instalace
pamětní desky.

3.6 Možnost alternativních řešení
V průběhu přípravné fáze byly opakovaně zvažovány alternativy pro rekonstrukci krytého
bazénu a realizaci projektu nebo jeho dílčích částí s cílem nalézt optimální variantu řešení
s ohledem na finanční možnosti města hospodárnost a dlouhodobou udržitelnost výstupů
projektu.
V rámci přípravné fáze byly zvažovány tři základní varianty rekonstrukce krytého bazénu.
-

Nulová varianta – ponechání stávajícího stavu a nerealizování žádných podstatných
úprav či oprav krytého bazénu

-

Prostá rekonstrukce – varianta kompletní rekonstrukce objektu, přičemž by dispoziční
řešení i provoz a jeho návaznosti zůstaly v původním stavu

-

Wellness Kuřim - varianta kompletní rekonstrukce a dostavby krytého bazénu,
přebudování na wellness centrum a doplnění o široký sortiment pohybových aktivit a
navazujících služeb

Nulová varianta
V případě, že by město neinvestovalo do rekonstrukce a oprav objektu krytého bazénu a
vnitřního vybavení, bylo by nutné v krátkodobém horizontu krytý bazén uzavřít, neboť by jeho
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stav neumožňoval jeho provoz. V roce 2007 město Kuřim dotovalo provoz krytého bazénu již
částkou ve výši 4.267.000 Kč (v předcházejících letech měla výše dotace vzestupný
charakter, viz kapitola 3.4.2, str. 23), především z důvodu vysokých nákladů na provoz
zastaralých technologií, tepelným únikům a častým poruchám.
Vzhledem k prioritám města a současným trendům je možné tuto variantu označit více méně
za hypotetickou, neboť město Kuřim má velký zájem provozovat podobné zařízení a nabízet
svým občanům služby pro sport a trávení volného času. Nevýhody takového řešení vyplývají
i z níže uvedené SWOT analýzy.
Tabulka 3-1: Analýza SWOT nulové varianty rekonstrukce krytého bazénu v Kuřimi

Silné stránky
Minimální investiční zátěž

Příležitosti

Slabé stránky
Nevyhovující až havarijní stav krytého bazénu
Potřebnost stále vyšších dotací na provoz
Krytý bazén bude čím dál méně atraktivní pro
návštěvníky
Snížení návštěvnosti
Hrozby
Uzavření krytého bazénu
Snížení občanské vybavenosti města Kuřim
Možný úbytek pracovních míst

Prostá rekonstrukce
Tato varianta byla zpočátku zvažována jako vhodné řešení nevyhovujícího stavu krytého
bazénu v Kuřimi. Tato varianta počítala s kompletní rekonstrukcí stavební části a výměnou
prakticky všech instalací. Nicméně by šlo o pouhou rekonstrukci stávajícího stavu, kdy by
bylo zachováno dispoziční řešení, a provozní návaznosti by zůstaly v původním stavu. U
nezměněného provozního systému by bylo pravděpodobně nutné provoz nadále dotovat.
Tento způsob rekonstrukce se v průběhu jednání a při posouzení poměru finanční náročnosti
investice a vzniklé přidané hodnoty ukázal jako neefektivní.
Tabulka 3-2: Analýza SWOT varianty prosté rekonstrukce krytého bazénu v Kuřimi

Silné stránky
Investičně méně náročná varianta

Příležitosti

Slabé stránky
Nepatrná přidaná hodnota
Potřeba dotací na provoz krytého bazénu
Nevzniknou žádná nová pracovní místa
Hrozby
Snížení návštěvnosti

Wellness Kuřim
Na příkladech u nás i ze zahraničí je možné ukázat, že prostá rekonstrukce krytého bazénu
bez zásadní změny využití, jde proti současnému trendu, který se snaží poskytnout na
jednom místě komplexní nabídku pohybových a relaxačních aktivit a navazujících služeb pro
širokou veřejnost, a tím i výrazně zlepšit provozně ekonomickou bilanci celého zařízení. To
se prokázalo ekonomickými analýzami a propočty i v případě krytého bazénu v Kuřimi. I zde
by komplexně pojatá rekonstrukce s dispozičními změnami a s moderním provozem byla
investičně náročnější o cca 30% než prostá rekonstrukce. Navíc je tento projekt inovativní,
přináší přidanou hodnotu a je doprovázen synergickými efekty především v oblasti
cestovního ruchu.
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Pro nutnost komplexní rekonstrukce (tj. včetně zásadní změny provozu a využití objektu)
mluví i další okolnosti, které na první pohled nemají přímou souvislost, je však nutné je
zdůraznit, protože ve svých důsledcích mají zásadní vliv na rozhodnutí o způsobu
rekonstrukce bazénu v Kuřimi.
Ze všech konferencí a seminářů jednajících o zdraví občanů i z údajů Světové zdravotnické
organizace (WHO) vyplývá, že i v nejvyspělejších státech má na zdravotní stav populace
lépe či hůře fungující zdravotnictví vliv asi jen z jedné třetiny. Celosvětově panuje mezi
odborníky shoda, že rozhodující obrat ve zdravotním stavu obyvatel může zajistit jen zásadní
změna životního stylu, v němž jednu z nejdůležitějších rolí hraje přiměřený a pravidelný
pohyb. Jako efektivní cesta se ukázal být vznik zařízení pro pohybovou aktivitu nejširší
veřejnosti, která budou mít takové vybavení a takovou atmosféru, která bude návštěvníky k
opakovaným návštěvám a k pravidelnému pohybu motivovat. V průběhu času se ukázalo, že
nejvhodnějšími zařízeními, která maximálně a integrovaně, splňují kritéria a nabídky
pohybových aktivit jsou multifunkční zotavná zařízení, pro které se mezinárodně vžil název
Wellness centra.
Jejich provoz je výrazně jiný než běžné kryté bazény. Jde o zařízení s velmi širokou
nabídkou různých pohybových aktivit, přidružených služeb, různých vodních atrakcí apod.
Složení návštěvníků je o mnoho širší, zařízení navštěvují celé rodiny i na delší dobu, jedná
se i o místo různých společenských setkání. Je nutné zdůraznit, že všechna takto
koncipovaná zařízení (Wellness centra) fungují bez potřeby provozních dotací.
Z výše uvedených důvodů byla kompletní rekonstrukce stávajícího bazénu na
Wellness centrum, sestávající z kompletní rekonstrukce celé stavební části včetně vnitřních
instalací, ale navíc i změnou funkce objektu a z toho vyplývajícími dispozičními změnami,
vyhodnocena jako optimální varianta řešení.
Tabulka 3-3: Analýza SWOT zvoleného řešení – Wellness Kuřim

Silné stránky
Vznik nového zařízení pro sport a trávení
volného času
Široký sortiment pohybových aktivit a
navazujících služeb
Zlepšení občanské vybavenosti města
Vznik nových pracovních míst (22)
Inovativní řešení s komplementárním
dopadem
Příležitosti
Zvýšení návštěvnosti wellness centra
Prodloužení doby strávené v objektu
Rozšíření nabídky služeb pro cestovní ruch
Zvýšení počtu návštěvníků města Kuřim

Slabé stránky
Investiční náročnost projektu

Hrozby

3.7 Návaznost projektu na další aktivity žadatele a ostatních
subjektů.
3.7.1 Návaznost projektu na další aktivity žadatele
Město Kuřim má dlouhodobě jako jednu ze svých hlavních rozvojových priorit zkvalitnění a
rozšíření vybavenosti pro oblast sportu a sportovně rekreačních aktivit s cílem uspokojit stále
stoupající trend využití volného času aktivní sportovní činností a zlepšit tak podmínky pro
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život ve městě a tím pádem zvýšit spokojenost a identifikaci obyvatel se svým městem.
Město Kuřim je členem Národní sítě zdravých měst a od roku 2005 naplňuje svůj projekt
Zdravé město Kuřim. V rámci svého zapojení do sítě zdravých měst byl vytvořen Akční plán
města Kuřim pro rok 2008, jehož součástí je právě předkládaný projekt. Z již zrealizovaných
projektů města lze zmínit následující projekt.
•

Rekonstrukce letního koupaliště

Předkládaný projekt rekonstrukce krytého bazénu navazuje především na rekonstrukci
letního koupaliště, které je součástí severního sportovního areálu, jehož součástí je také
objekt krytého bazénu. Rekonstrukce byla provedena z důvodu špatného technického stavu.
V rámci rekonstrukce byly opraveny bazény letního koupaliště, které byly doplněny o dětské
brouzdaliště, vodní hřib, dětské hřiště a 2 hřiště na plážový volejbal.
Na projekt „Wellness Kuřim - Rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi budou
navazovat následující projekty, které v současné době Město Kuřim připravuje:
•

Klidová zóna Srpek

Předmětem projektu je vytvoření klidové zóny v těsné blízkosti města Kuřim, která by sloužila
ke každodenní rekreaci obyvatel a návštěvníků města. Klidová zóna vznikne kolem rybníka
Srpek a v jeho širším okolí. Klidová zóna bude propojena pěšími trasami a cyklostezkami. Na
část projektu – Revitalizace rybníku Srpek, město připravuje žádost o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí.
•

Rozvojová lokalita Záhoří

Město připravuje projekt pro územní řízení, jehož předmětem je vytvoření obytné lokality pro
cca 5000 obyvatel. V lokalitě má vzniknout celá nová městská čtvrť s rodinnými i bytovými
domy a infrastrukturou služeb. Lokalita je v blízkosti severního sportovního areálu, jehož
součástí je Wellness Kuřim.
•

Severní sportovní areál

Jde o areál v severní části města, který na severozápadě sousedí s letním koupalištěm a
krytým bazénem (předmět předkládaného projektu). Je tvořen stadionem se 2 travnatými
fotbalovými hřišti, běžeckou dráhou (ovál 400m), házenkářským hřištěm s umělým
povrchem, nafukovací halou montovanou na objektu házenkářského hřiště. Město podalo
žádost o dotaci z Programu podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu
a tělovýchovy (MŠMT) na rekonstrukci povrchu jednoho z travnatých fotbalových hřišť na
umělou trávu. Druhá žádost je podána na Jihomoravský kraj do Programu zkvalitnění
sportovního prostředí v Jihomoravském kraji na automatický závlahový systém pro fotbalové
hřiště. V současné době se zpracovává studie na rekonstrukci a rozšíření tohoto sportovního
areálu včetně výstavby ubytovacího zařízení.

3.7.2 Návaznost projektu na aktivity jiných subjektů v městě a okolí
Předkládaný projekt navazuje také na aktivity jiných subjektů ve městě a okolí. V této
souvislosti je třeba zmínit zejména:
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•

Projekt Propagace cestovního ruchu na Kuřimsku

Předmětem projektu je propagovat cestovní ruch v mikroregionu Kuřimka, nabízet místní
služby, upozorňovat na místní turistické atraktivity, akce apod. Na tento projekt podal
mikroregion Kuřimka žádost o dotaci z ROP NUTS 2 Jihovýchod v 1. výzvě, v oblasti
podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu. V rámci tohoto projektu bude vybudován
informační kiosek, ve kterém budou propagovány obce mikroregionu Kuřimka a jejich služby
a možnosti v oblasti cestovního ruchu. Součástí projektu je také vybudování vylepovacích
ploch a informačních tabulí a vytištění informačních brožur.
•

Golf Brno

Jde o sportovně-rekreační golfový areál evropské úrovně, který nabízí návštěvníkům
komplexní služby spojené s golfovým sportem. Areál leží v bezprostřední blízkosti (v katastru
města) města Kuřim a nabídka Wellness Kuřim bude pro návštěvníky tohoto areálu vítaným
rozšířením možností trávení času stráveného v regionu.
• Regionální cyklostezka
Wellness Kuřim je bezprostřední blízkosti cyklotrasy 5231, která vede po stopách zrušených
železničních tratí Brno-Kuřim-Tišnov. Ve Veverské Bítýšce je tato trasa napojena na
cyklotrasu č.1 Praha-Brno-Vídeň, která je součástí mezinárodní sítě cyklotras Euro-Velo.
Cyklotrasa 5231 je velmi frekventovaná, do budoucna se uvažuje o její přeměně na
parametry cyklostezky. Wellness Kuřim se tak může stát jednou z příjemných zastávek a
zpestřením na této trase.
•

Cyklostezka Kuřim-Malhostovice

V současné době je zpracovaná projektová dokumentace na tuto cyklostezku. Trasa bude
začínat napojením na stávající cyklotrasu 5231 a povede místními komunikacemi podél
sportovního areálu Kuřim a za městem po obnovených starých polních a lesních cestách do
Malhostovic. Město Kuřim na tento projekt získalo dotaci 1 mil. Kč z programu reprodukce
majetku.

3.8 Významné multiplikační efekty projektu
Realizace projektu bude mít vliv na rozvoj nabídky služeb, rozvoj občanské vybavenosti
města, rozvoj zaměstnanosti ve městě, zatraktivnění města pro obyvatele a návštěvníky a
částečně na rozvoj cestovního ruchu ve městě a celém regionu.
Realizace projektu povede oproti původnímu stavu k významnému rozšíření nabídky
volnočasových aktivit a možností sportovního vyžití a zvýšení návštěvnosti wellness centra.
Realizací předkládaného projektu dojde ke zvýšení zaměstnanosti vytvořením 22 nových
pracovních míst. Na zvýšený počet návštěvníků wellness centra (v případě návštěvníků, kteří
přijedou z okolí i na zvýšený počet návštěvníků města) budou s největší pravděpodobností
reagovat poskytovatelé služeb (zejména ubytovacích a stravovacích zařízení, občerstvení
apod.). Lze proto předpokládat, že v těchto zařízeních vzniknou nová pracovní místa
(odhadujeme nárůst nepřímých pracovních míst minimálně o tři).
Na projekt budou navazovat další plánované aktivity jednak přímo v areálu wellness centra,
jednak v jeho blízkém okolí (viz kapitola 3.7).
Přestože hlavním cílem projektu rekonstrukce krytého bazénu není rozvoj cestovního ruchu,
poskytovatelé služeb pro cestovní ruch budou z jeho realizace dále těžit.
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V případě všech výše uvedených multiplikačních efektů je obtížné provedení
kvantifikovaných odhadů. Je nepochybné, že k uvedeným pozitivním multiplikačním
efektům bude v období po realizaci projektu docházet, jejich rozsah a dopad je však
nemožné v současné chvíli číselně odhadovat.
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3.9 Časový harmonogram
Projekt bude realizován dle časové posloupnosti a vynaložených investic ve třech fázích,
přípravné, realizační a provozní. Samotná realizační fáze projektu bude z pohledu
financování programu ROP NUTS 2 Jihovýchod realizována v 6 etapách. Předpokládaná
délka projektu činí 45 měsíců. Realizace investiční fáze projektu bude probíhat v období od
dubna 2009 – října 2010. Přehled časové posloupnosti konkrétních činností zahrnutých do
jednotlivých fází je uveden v následujících tabulkách:
Tabulka 3-4: Posloupnost činností ve všech fázích projektu (zdroj: MěÚ Kuřim)

Činnost
Termín
Přípravná fáze
Analýza stavu budovy a možných alternativ rekonstrukce
Příprava studie projektu Wellness Kuřim
Studie investičních příležitostí a dotačních možností
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
Podání žádosti o stavební povolení
Podání žádosti o územní rozhodnutí
Vydání rozhodnutí o sloučení územního a stavebního rozhodnutí
Vypracování žádosti o dotaci, studie proveditelnosti
Vydání stavebního povolení
Nabytí právní moci stavebního povolení
Odevzdání žádosti projektu včetně všech povinných příloh a studie
proveditelnosti
Vyhodnocení projektu
Podpis smlouvy o poskytnutí grantu
Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele
Podpis kontraktu s dodavateli
Investiční fáze
Zahájení fyzické realizace projektu
Ukončení fyzické realizace projektu
Stavební, technický a technologický dozor
I. žádost o platbu
II. žádost o platbu
III. žádost o platbu
IV. žádost o platbu
V. žádost o platbu
VI. žádost o platbu
Provozní fáze
Zahájení provozu
Kolaudace Wellness Kuřim
Další aktivity související s investiční fází projektu
Zajištění publicity
Ukončení projektu a finanční vypořádání projektu
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01-02/2007
02-03/2007
03-07/2007
04-08/2007
31.8.2007
17.9.2007
24.9.2007
11/2007-03/2008
22.2.2008
12.3.2008
03/2008
04-07/2008
10/2008
12/2008-03/2009
03/2009
04/2009
10/2010
04/2009- 10/2010
7/2009
10/2009
1/2010
5/2010
8/2010
10/2010
11/2010
Nejdříve 11/2010
04/2009-10/2010
11/2010
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Tabulka 3-5: Časový harmonogram investiční fáze projektu (zdroj: TIPRO projekt s.r.o.)
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4 Technické a technologické řešení projektu
Technické a technologické řešení projektu „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba
krytého bazénu v Kuřimi“ je detailně popsáno v souhrnné technické zprávě dokumentace pro
stavební povolení, zpracované společností TIPRO projekt s.r.o. (viz povinná příloha č. 2 Projektová dokumentace).
Technická a technologická řešení projektu uvedená v projektové dokumentaci jsou
nejvhodnější variantou z hlediska charakteru projektu. Materiály a technologie jsou vybrány
s ohledem na typ stavby a její funkce, a s vědomím, že objekt bude splňovat evropské i
státní standardy. Důvod výběru těchto materiálů je v jejich kvalitě a životnosti.
Výběr dodavatelů stavebních a technologických částí bude provedeno v rámci přípravné fáze
a bude striktně dodržovat podmínky stanovené programem ROP NUTS 2 Jihovýchod a
právním řádem České republiky (především zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách).
Obrázek 4-1: Řez budovou nového Wellness Kuřim (zdroj: TIPRO projekt, s.r.o.)
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5 Analýza trhu
5.1 Analýza relevantní konkurence a doplňkových služeb,
vztahujících se k předmětu projektu na relevantním trhu
Vzhledem k charakteru projektu je možné vymezit věcně a prostorově relevantní trh jako trh
krytých bazénů s širokým sortimentem pohybových aktivit a nabídkou ostatních
navazujících služeb v rámci města Kuřim, jeho správního obvodu, města Brna a jeho
okolí.
Z analýzy trhu vyplynulo, že na území města Kuřim ani v jeho blízkém okolí (obce správního
obvodu - Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské
Knínice, Rozdrojovice a Veverská Bítýška) se nenachází žádné jiné zařízení, které by svým
charakterem, rozsahem pohybových aktivit a ostatních souvisejících služeb podobalo
předkládanému projektu.
V širším okolí města Kuřim (především na území města Brna a jeho aglomerace, dále ve
větších městech v okruhu cca 50 km) fungují zařízení, která se svým charakterem, velikostí a
rozsahem pohybových aktivit a navazujících služeb podobají chystanému Wellness Kuřim.
V rámci analýzy nabídky tak byly jako potencionálně konkurenční zkoumány veřejné kryté
bazény, v jejichž areálu existuje nabídka jiných pohybových aktivit než plavání a ostatních
navazujících služeb (masáže, solárium, parní komora, sauna, solné jeskyně apod.).
Jako nerelevantní z hlediska konkurence byly vyhodnoceny soukromé bazény v hotelech,
které navštěvují např. maminky s malými dětmi z důvodu především většího soukromí a
teplejší vody. Pro nové Wellness Kuřim nejsou vzhledem k jejich počtu a kapacitě a cenám
konkurenčními zařízeními.
V blízkém i vzdálenějším okolí města Kuřim fungují následující veřejné kryté bazény: Krytý
bazén Kraví Hora v Brně, TJ Tesla Brno, PS Kometa Brno, Bazén Rašínova, Bazén
Ponávka, Krytý plavecký bazén Hustopeče, Aquapark Blansko, Aquapark Vyškov, Krytý
bazén Blučina a Městské lázně v Boskovicích (viz Tabulka 5-1: Přehled krytých bazénů
v okolí města Kuřim).
Vzhledem k vzdálenosti od Kuřimi, charakteru a rozsahu služeb a výše jejich ceny je možné
považovat za potencionálně konkurující provozu Wellness Kuřim pouze Koupaliště Kraví
hora – krytý bazén, Bazén TJ Tesla Brno, PS Kometa Brno, Aquapark Blansko a částečně
také Aquapark Vyškov, jejichž detailnější popis je uveden níže.
Bazén Kometa PS
Jde o největší plavecký bazén v Brně, který je součástí sportovního areálu za Lužánkami
v těsné blízkosti hotelu BOBY. Bazén je vzdálen od Kuřimi cca 13 kilometrů. Zařízení nabízí
svým návštěvníkům bazén o rozměrech 50 x 21 metrů, relaxační bazén, skluzavku
KAMIKADZE dlouhou 12 metrů a skokanské prkno. Kromě bazénu je možné v areálu využít i
posilovnu, solárium, masáže a tělocvičnu se zrcadlovým sálem (aerobik, relaxační cvičení s
prvky jógy, lekce TAI-ČI, cvičení na balónech).
Tento bazén je z hlediska vzdálenosti plně zastupitelným, nicméně technický stav a
vybavenost zařízení neodpovídá současným požadavkům na kvalitu a rozsah služeb
v podobných zařízeních a nemůže tak novému Wellness Kuřim konkurovat.
Koupaliště Kraví Hora – krytý bazén
Krytý bazén je součástí sportovně-rekreačního areálu na Kraví hoře a je vzdálen od Kuřimi
necelých 15 kilometrů. Koupaliště na Kraví hoře provozuje příspěvková organizace městské
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části Brno-střed nazvaná Sportovní a rekreační areál Kraví hora. Pro návštěvníky jsou zde
nerezové bazény - venkovní bazén 50m, vnitřní 25m a 15m, vířivka a parní komora v hale,
chrliče, vodní stěny, dětské brouzdaliště, skluzavky a dalších dětské atrakce ve venkovním
prostoru areálu.
Areál byl dokončen v roce 2004, je moderně vybaven a v dobrém technickém stavu a
odpovídá požadavkům na vzhled a funkčnost takových zařízení. Z hlediska vzdálenosti pro
cílové skupiny je možné označit toto zařízení za srovnatelné s novým Wellness Kuřim.
Srovnatelné však není z hlediska nabízených služeb, především rozsahem sortimentu
pohybových aktivit.
Bazén TJ Tesla Brno
Krytý bazén je součástí sportovního areálu situovaného v městské části Brno – Lesná a je
vzdálen od Kuřimi necelých 15 kilometrů. V areálu se nachází bazén 25m, sportovní hala,
gymnastický sál a další sportovní zařízení, která slouží potřebám sportovních oddílů i široké
veřejnosti. Areál včetně bazénu provozuje Tělovýchovná jednota Tesla Brno, která svojí
členskou základnou představuje druhou největší tělovýchovnou jednotu v městě Brně.
V objektu je bazén 25m, se šesti plaveckými drahami, s přihřívanou vodou, který slouží jak
pro sportovní tréninky, závodní plavání tak pro školní výuku plavání pro základní, střední i
vysoké školy, pro akce závodního i společenského charakteru, dále pro regenerační i
relaxační plavání pro tělesně postižené i občany staršího věku a v neposlední řadě k
volnému plavání široké veřejnosti.
Vzhledem ke skutečnosti, že bazén slouží především pro tréninky sportovních klubů a
oddílů, nebude pro Wellness Kuřim představovat významnou konkurenci. Stejně tak
vybaveností a stavem zařízení a omezenou nabídkou pohybových aktivit, nemůže
připravovanému Wellness Kuřim konkurovat.
Aquapark Blansko
Krytý plavecký bazén 25m je situován v centru města Blanska a je vzdálen od Kuřimi
necelých 16 kilometrů. Krytý bazén je součástí areálu, který je v letním období propojen s
venkovním koupalištěm a novým aquaparkem. Výhodou krytého bazénu je hezké okolí.
Areál provozuje společnost Služby Blansko, s.r.o. V objektu krytého bazénu je jeden bazén
25m a jeden relaxační bazén. Z navazujících služeb nabízí finskou saunu, infrasaunu,
solárium, masáže, whirpool, posilovnu.
Aquapark Blansko je z hlediska vzdálenosti zastupitelným zařízením k novému Wellness
Kuřim. Nejde však o skutečnou konkurenci, neboť v rámci předkládaného projektu vznikne
moderní a multifunkční zařízení s podstatně širším sortimentem pohybových aktivit a
ostatních navazujících služeb.
Aquapark Vyškov
Aquapark je vzdálen od Kuřimi 52 kilometrů a je situován v severní části města. Aquapark je
vlastněn a provozován společností Vyškovské služby, s.r.o. V rámci aquaparku je propojen
krytý bazén s venkovním areálem. Krytý areál má plavecký 25 m bazén, tobogány, masážní
lavice, vodní chrliče, divoký kanál, brouzdaliště. Návštěvníci mohou také využít nabídky
vířivých van, finské a parní sauny. Venkovní areál je tvořen 50 m plaveckým vyhřívaným
bazénem, dvoudráhovou skluzavkou, brouzdalištěm, tobogánem a divokou řekou.
Aquapark je svým charakterem a rozsahem podobným zařízením jako je nové Wellness
Kuřim. Z důvodu větší vzdálenosti a sortimentu jiných pohybových aktivit než plavání však
nemůže Wellness Kuřim konkurovat.
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Shrnutí
Z analýzy nabídky infrastruktury pro sport a volný čas v městě Kuřim a jeho správním
obvodu vyplývá, že na relevantním trhu zařízení typu nového Wellness Kuřim chybí, protože
v samotném městě ani ve správním obvodu města Kuřim není žádné jiné takové zařízení.
Dále z analýzy trhu vyplývá, že hlavní přímou konkurencí projektu je Koupaliště Kraví hora –
krytý bazén, Bazén TJ Tesla Brno, PS Kometa Brno, ty však vzhledem k jejich vybavení,
technickému stavu, rozsahu nabízených služeb a vzdálenosti nepředstavují pro projekt
žádné vážnější ohrožení.
Z mimobrněnských zařízení se nachází zařízení srovnatelného typu pouze v Blansku a
Vyškově, která však hlavně díky vzdálenosti a rozsahu a kvalitě nabízených služeb,
nepředstavují pro projekt Wellness Kuřim vážnější konkurenci.
Analýza vychází z údajů získaných od provozovatele stávajícího krytého bazénu v Kuřimi,
provozovatelů výše uvedených zařízení, z jejich webových stránek a z informací na
internetu.
Relevantní webové stránky:
http://www.wwwbrno.cz/koupaliste/
www.kravihora-brno.cz
www.tjtesla.cz
www.kometaps.cz
www.lazne-brno.cz
www.hustopece-city.cz
www.kurim.cz
www.antee.cz/bazenvyskov
bazenblucina.com
http://www.sluzbyboskovice.cz/pb.htm
http://www.sluzby-blansko.cz/
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Tabulka 5-1: Přehled krytých bazénů v okolí města Kuřim (zdroj: www.wwwbrno.cz/koupaliste/ a webové stránky jednotlivých zařízení)
Název zařízení

Vzdálenost
v km

Vybavení

Atrakce

Navazující služby

Bazén Kometa PS

13,1

1x bazén 50m
1x dětský bazén

Skluzavka
Skokanské prkno

Posilovna, Tělocvična
Solárium
Whirpool
Prodejna sportovních potřeb

Koupaliště Kraví Hora
– krytý bazén

14,7

1x bazén 25m
1x bazén 15m

Vířivka
Chrliče
Vodní stěna

14,8

1x bazén 25m

---

15,2

1x bazén 25m

---

Bazén TJ Tesla Brno
Bazén Ponávka
Bazén Rašínova

15,4

1x bazén

---

Aquapark Blansko

15,6

1x bazén 25m
1x relaxační bazén

---

Městské lázně
Boskovice

27,9

1x bazén 25m
1x rekreační bazén

Tobogán

Bazén Blučina
Krytý plavecký bazén Hustopeče

34,0

---

---

45,6

1x bazén 25m
1x bazén 8m

---

Aquapark Vyškov
52,9

1x bazén 25m

Masážní lavice
Dnový vzduchový rošt
Tobogán
Masážní vzduchová lůžka

Cena plavání
za 1 hod/Kč
(dospělí/děti)

Ne

70-90/50-90*

Ano

60-70/40*

Posilovna
Sauna
Masáže

Ne

45-55/20-35*

---

Ne

40/20

Parní komora
Kavárna

Masáže, Bahenní zábaly
Elektroléčba, Léčebné koupele
Solárium, Vířivka
Léčebný tělocvik, Kurzy plavání
Finská sauna a Infrasauna
Solárium, Masáže
Whirpool, Posilovna
Perličková lázeň
Chrliče vody, Divoká voda
Parní komora, Infrasauna
Masáže
Aqua aerobic
Solárium
Sauna, Vířivka
Posilovna
Plavání rodičů s dětmi
Plavecká škola
Plavání batolat
Aqua aerobic
Sauna, Parní komora
Whirpool

*
Výše vstupného pro jednotlivé kategorie odvisí také od času a dne v týdnu
** Existuje trojí vstupné dospělí/mládež/děti do 6 let
*** Vstupné je bez časového omezení
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Ne
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5.2 Analýza a odhad relevantní poptávky v místě dopadu projektu
na relevantním trhu
Trávení volného času aktivním způsobem se stává velmi oblíbenou záležitostí napříč všemi
věkovými kategoriemi. Tato skutečnost platí zejména o plavání, které je oblíbeným sportem
k udržení dobrého zdravotního stavu a je vhodným sportem i pro osoby se zdravotními
problémy.
5.2.1 Návštěvnost krytého bazénu
Oblíbenosti plavání svědčí dlouhodobá průměrná návštěvnost krytého bazénu v Kuřimi.
Snížení návštěvnosti v posledních letech je nutné dát do korelace s klesající úrovní zařízení
a s jeho technickým stavem (havarijní stav), který neodpovídá současným potřebám a
očekáváním návštěvníků.
Obyvatelé města a jeho okolí přesto navštěvovali areál krytého bazénu i v posledních letech,
kdy stav a vybavenost krytého bazénu již výrazně zaostávala za vybavením ostatních
bazénů a neodpovídala současnému standardu vybavení a kvality. Proto lze předpokládat,
že po realizaci projektu dojde k výraznému nárůstu návštěvnosti u všech cílových skupin
(podrobněji viz kapitola 3.4).
Tabulka 5-2: Návštěvnost krytého bazénu a letního areálu (zdroj: MěÚ Kuřim)

2003

2004

2005

2006

2007

Krytý bazén

97 330

93 461

85 934

77 600

79257

Letní bazén

43 396

18 511

16 450

33 188

16 984

Celkem

140 726

111 972

102 384

110 788

96 241

Krytý bazén v Kuřimi je v současné době využíván zejména širokou veřejností (občané
města a jeho spádových obcí, občané města Brna a jeho aglomerace).
Vedle široké veřejnosti využívají krytého bazénu pravidelně na základě nájemních smluv či
objednávek také školy (ZŠ Jungmannova v Kuřimi, ZŠ ve Vranově, Dětský domov ve
Vranově, které vedle pravidelného plavání pořádají jednou ročně závody), senioři,
zdravotně postižení (vedle pravidelného plavání pořádají jednou ročně závody O pohár
města Kuřimi), zdravotní pojišťovny, Metal – Aliance a Všeobecná zdravotní pojišťovna,
Armáda ČR (Univerzita obrany Brno, Krajské vojenské velitelství Brno). Pravidelně dále
využívá služeb krytého bazénu Orel Kuřim (pořádají jednou ročně závody), Plavecký oddíl
Kuřim, Plavecká škola, Klub lyžařů a turistů Brno, Vodní sporty Brno, oddíl vodního póla
a soukromé společnosti (Dopravní stavby Brno, Kovoartikl, ČSAD Tišnov). Nepravidelně
využívá bazénu Sokol Kuřim a Sokolská župa Pernštejnská.
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Tabulka 5-3: Obsazenost bazénu smluvními subjekty - 1.9.2007 – 30.6.2008 (zdroj: MěÚ Kuřim)

DEN

HODINA

SUBJEKT

TYP BAZÉNU

PONDĚLÍ

8,00 – 12,00
12,00 – 13,00
13,00 – 14,00
14,00 – 15,00
15,00 – 16,00
16,00 – 18,00
18,00 – 19,00
19,30 – 20,30
8,00 – 12,00
12,00 – 13,00
13,00 – 14,00
14,00 – 15,00
15,00 – 16,00
16,00 – 17,00
17,00 – 18,00
18,00 – 21,00
8,00 – 12,00
12,00 – 13,00
13,00 – 14,30
15,00 – 16,00
16,00 – 20,00
20,00 – 21,00
8,00 – 12,00
12,00 – 13,00
13,00 – 14,00
14,00 – 15,00
15,00 – 16,00
16,00 – 17,00
17,00 – 18,00
18,00 – 21,00
8,00 – 12,00
12,00 – 13,00
13,00 – 15,00
15,00 – 21,00
9,00 – 10,-00
10,00 – 12,00
12,00 – 13,00
13,00 – 19,00
8,00 – 9,00
9,00 – 10,00
9,30 – 10,30
10,30 – 11,30
13,00 – 19,00
19,00 – 20,00

Plavecká škola
Vojenská akademie

VB*

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA

NEDĚLE

*
**

ZŠ Jungamannova
Vojenská akademie
B Kontakt
Zdr. pojišťovna Metal – Aliance
Aqua - aerobic
Plavecká škola
Vojenská akademie

Vojenská akademie
Rodiče a děti
Plavecký oddíl
Veřejnost
Plavecká škola
Vojenská akademie
Senioři
Zdravotní pojišťovna VZP
Veřejnost
Aqua - aerobic
Plavecká škola
Vojenská akademie
KVS Brno – vodní pólo
ZŠ Jungmannova
Vojenská akademie
B Kontakt
Plavecký oddíl
Veřejnost
Plavecká škola
Vojenská akademie
Senioři
Veřejnost
Kondiční plavání
Pojišťovna VZP
Desinfekce, úklid
Veřejnost
Dopravní stavby Brno
Kovoartikl (sudý týden)
ČSAD Tišnov (lichý týden)
Vodní sporty Brno
Veřejnost
Aqua -aerobic

VB, MB**
VB
VB, MB

VB
VB
VB
VB
VB
VB, MB

VB
VB, MB

VB
VB
VB
VB, MB
VB, MB

Velký bazén
Malý bazén
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5.2.2 Analýza poptávky
Na straně obyvatel města Kuřim i okolních spádových obcí (správní obvod města Kuřim) je
zřetelná poptávka po moderně vybaveném a multifunkčním areálu pro sport a aktivní trávení
volného času. Mimo jiné o této skutečnosti svědčí fakt, že rekonstrukce stávajícího krytého
bazénu a jeho přeměna na Wellness centrum je jednou z priorit uvedených v Akčním plánu
města Kuřim pro rok 2008, na jehož tvorbě se podílela široká veřejnost. Akční plán je na
rozdíl od Strategického plánu rozvoje města Kuřim (expertní plán) vypracován s přispěním
komunitního principu, tedy jde o projev vůle „zdola“ a přímo odráží konkrétní potřeby občanů.
(podrobněji viz kapitola 3.1.2).
(odkaz:http://www.kurim.cz/zdrave_mesto/texty/akcni_plan_rozvoje_mesta_Kurimi_pro_rok_2008.pdf)

Potřeba rekonstrukce stávajícího bazénu a jeho přebudování na multifunkční zařízení typu
Wellness Kuřim, byla vyjádřena také v anketě „Jaké jsou Kuřimské priority?“, kterou
uspořádalo město v roce 2007 v rámci svého zapojení do sítě zdravých měst.
(odkaz: http://www.kurim.cz/zdrave_mesto/texty/kurimske_priority_vyhodnoceni.pdf)

Ankety se zúčastnili občané města Kuřim i spádových obcí ve věkových kategoriích do 30
let, 31-60 let a starší 61 a více let.
Tabulka 5-4: Procentuální zastoupení odevzdaných anketních lístků dle věkových skupin (zdroj:
Anketa „Jaké jsou Kuřimské priority?“, rok 2007)

Graf 5-1: Procentuální zastoupení odevzdaných anketních lístků dle trvalého bydliště (zdroj: Anketa
„Jaké jsou Kuřimské priority?“, rok 2007)

Věková kategorie

30-

31 – 60

61+

Trvalé bydliště v Kuřimi

25%

44%

13%

Trvalé bydliště mimo Kuřim

8%

9%

1%

V části věnované nejdůležitějším investičním projektům, připravovaných ve městě, označilo
jako nejdůležitější projekt/investici 45% respondentů rekonstrukci a modernizaci krytého
bazénu (Wellness Kuřim). Za důležitější byla označena pouze revitalizace rybník Srpek (61%
respondentů).

Studie proveditelnosti

Stránka | 41

Projekt „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“

Graf 5-2: Nejdůležitější projekty a investice v Kuřimi - procentuální zastoupení (zdroj: Anketa „Jaké
jsou Kuřimské priority?“, rok 2007)

V souvislosti s analýzou poptávky je nutné zmínit, že město Kuřim se neustále rozrůstá a
zvyšuje se tak počet jeho obyvatel, totéž platí i pro okolní obce. Město Kuřim také připravuje
projekt, týkající se rozvojové lokality Záhoří, jehož předmětem je vybudování obytné lokality
pro 5 000 obyvatel, která je v blízkém sousedství Wellness Kuřim, čímž by se podstatně
zvýšil počet jedné z hlavních cílových skupin.
V neposlední řadě je nutné uvést, že již v současnosti využívají služeb krytého bazénu v
Kuřimi také obyvatelé Brna a jeho aglomerace (jedna z hlavních cílových skupin). Nabídka
podobných zařízení (kryté bazény s nabídkou pohybových aktivit a navazujících služeb)
v městě Brně není dostatečná, a proto lze očekávat, že služeb Wellness Kuřim budou
využívat také obyvatelé Brna a jeho aglomerace.
Odhad návštěvnosti nového Wellness Kuřim, činí 231 000 návštěv ročně. Z toho 80%
procent budou návštěvníci pravidelní (průměrně 20 návštěv za rok) a 20% budou
jednorázoví návštěvníci. Růst návštěvnosti se bude pravděpodobně týkat všech cílových
skupin (podrobněji ke kvantifikaci dopadů na cílové skupiny viz kapitola 3.4.2). Tento odhad
vychází z předchozího provozu bazénu, z porovnání návštěvnosti obdobných zařízení
(Aquapark Vyškov, Aquapark Blansko) a především z výsledků ankety a vyjádření obyvatel
města.
Odhad relevantní poptávky vychází z vymezení základních cílových skupin, popsaných
v kapitole 3.4. Poptávka po službách Wellness Kuřim je tvořena zejména následujícími
cílovými skupinami, které tvoří poptávkovou stranu trhu:
Hlavní cílové skupiny:
• obyvatelé města Kuřim (9 941 obyvatel k 31.12.2006)
• obyvatelé správního obvodu města Kuřim (16 659 obyvatel k 31.12.2006)
• obyvatelé města Brna a jeho aglomerace (366 680 obyvatel k 31.12.2006)
Doplňkové cílové skupiny
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• obyvatelé okolních obcí mimo obce ve správním obvodu
• návštěvníci města a okolí
V rámci uvedených cílových skupin bude Wellness Kuřim využívat pro jeho široké spektrum
nabídky volnočasových, pohybových aktivit a navazujících služeb široké spektrum
návštěvníků. Služby Wellness Kuřim jsou určeny pro nejširší veřejnost, čemuž odpovídá i
cenová politika Wellness Kuřim. Wellness centrum je určeno pro návštěvníky všech
věkových a sociálních skupin.
Služeb v novém Wellness centru budou využívat jak individuální návštěvníci, tak i skupiny,
které budou tvořeny žáky škol, klienty dětských domovů, plaveckých škol a sportovních
oddílů. Wellness Kuřim bude pokračovat v tradici pronájmu bazénů či jejich částí také
seniorům, maminkám s dětmi a osobám se zdravotním handicapem. Stejně tak bude
pokračovat spolupráce se zdravotními pojišťovnami, které pronajímají bazén pro své klienty,
a s různými firmami a organizacemi, které nabízejí plavání pro své zaměstnance jako
zaměstnanecký benefit.
Shrnutí analýzy poptávky
Z detailní analýzy trhu na poptávkové straně, založené na analýze návštěvnosti stávajícího
zařízení, výsledcích ankety o prioritách občanů města a dokumentů, vytvořených na základě
komunitního principu, vyplývá, že existuje vysoká poptávka po službách, které bude nabízet
Wellness Kuřim, jako výstup předkládaného projektu.
Výše popsaná poptávka po službách nabízejících aktivní trávení volného času a relaxaci se
týká všech věkových a cílových skupin.

5.3 Marketingový mix
5.3.1 Produkt
V rámci předkládaného projektu dojde k vytvoření wellness centra – multifunkčního zařízení
pro sport a aktivní trávení volného času, nabízející široké spektrum možností pohybových
aktivit a relaxace.
Stávající funkce plaveckého bazénu (se samostatným výukovým bazénem) bude doplněna o
část pro děti předškolního věku a především o zábavní (rekreační) bazén s venkovní
vyplavávací částí, který bude obsahovat různé vodní atrakce. Z vnější i vnitřní části
rekreačního bazénu bude přístupný tobogán o délce 74 m. Plochy v 1. PP budou věnovány
„suchým“ pohybovým aktivitám (aerobic zóna, posilovna, solárium, masáže, spinning atd.) a
regeneračním vodním masážím včetně příslušného zázemí. Součástí zařízení bude také
restaurace, podávající teplou i studenou kuchyni.
Pro zajištění pohodlí a bezpečnosti budou upraveny venkovní části objektu, včetně
dobudování parkoviště pro osobní vozidla i autobus.
Využití Wellness Kuřim bude celoroční s výjimkou tří týdnů v období letních prázdnin, kdy
bude bazénová část wellness centra uzavřena z důvodu nezbytných oprav, údržby zařízení a
sanitace zařízení. Dále bude wellness centrum uzavřeno v některé dny, např. Vánoce.
Ve Wellness centru budou vedle pravidelného plavání široké veřejnosti a plavání skupin na
základě nájemních smluv, probíhat i nepravidelné akce, jako např. plavecké závody pro
školy, oslava Dne dětí apod.
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5.3.2 Cena
Cena produktu byla stanovena na základě cenové hladiny v podobných zařízeních
se zohledněním sortimentu a kvality nabízených služeb a koupěschopné poptávky. Ceník
služeb poskytuje různé varianty vstupného.
Ceny produktů jsou diferencovány na základě délky pobytu v zařízení a dle skupin a jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 5-5: Ceník služeb Wellness Kuřim (zdroj: MěÚ Kuřim)
PRODUKTY
PLAVÁNÍ

1 hod

90 min.

2 hod

3 hod

1 den

70
zdarma
30
55
55
45

95
zdarma
30
75
75
60

120
zdarma
40
95
95
75

160
zdarma
50
125
125
95

250
zdarma
50
200
200

60

85

100

130

20

20

30

40

45

65

85

115

Individuální vstupné
Dospělí
Děti věk 0-2
Děti 2-6 let
Mládež, studenti,
Osoby nad 60 let
Osoby s průkazem ZTP, ZTP/P
Skupinové vstupné
Rodinné vstupné
(ve skupině1-2+2-3) DOSPĚLÍ
Rodinné vstupné
(ve skupině 1-2+2-3) DĚTI 2-6
Rodinné vstupné
(ve skupině 1-2+2-3) MLÁDEŽ
Permanentky 10x1 hodina
Dospělí
Děti 2-6 let
Mládež, studenti
Osoby nad 60 let
Osoby s průkazem ZTP, ZTP/P

SOLÁRIUM
MASÁŽE (CELKOVÁ)
FITNESS
SPINNING

630
250
490
490
390

10 Kč/min
500
80
80

5.3.3 Propagace
Pro dosažení maximální vytíženosti zařízení je nutné nejenom nabízet kvalitní služby, ale
také zvolit dobrou strategii propagace nabízených služeb. Pro zajištění komplexní propagace
služeb nabízených v rámci Wellness Kuřim vůči hlavním cílovým skupinám budou využity
následující formy propagace, které již město využívá k propagaci a informování svých
občanů a ostatních návštěvníků města. Vzhledem k tomu, že hlavními cílovými skupinami
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budou obyvatelé města a nejbližšího okolí, budou pro propagaci využity místní a regionální
sdělovací média (tisk, rozhlas, televize) a také webové stránky provozovatele www.kurim.cz.
Město plánuje umístit na vhodná místa na příjezdových trasách do města billboardy,
propagující Wellness Kuřim. Součástí propagace bude také umístění informačních tabulí ve
městě a okolí.
Město bude Wellness propagovat také v propagačních materiálech, které bude nabízet
v informačním kiosku, který je předmětem projektu, na který podal mikroregionu Kuřimka
žádost o dotaci z ROP NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním
ruchu.
V případě, že projekt bude realizován se spolufinancováním ze strukturálních fondů
Evropské unie, bude tato skutečnost patřičně zveřejněna v souladu s pravidly pro publicitu
projektů spolufinancovaných z ROP NUTS 2 Jihovýchod.
5.3.4 Umístění
Prodej produktů a služeb Wellness Kuřim bude probíhat v pokladně budovy. Malá část
vstupenek bude předána zprostředkovaně návštěvníkům ze skupin, které budou mít objekt či
jeho část pronajatu.

5.4 Veřejná podpora
Pro předkládaný projekt je relevantním trhem jako trh krytých bazénů s širokým
sortimentem pohybových aktivit a nabídkou ostatních navazujících služeb v rámci
města Kuřim, jeho správního obvodu, města Brna a jeho okolí.
O veřejnou podporu se jedná, jsou-li splněny veškeré níže vyjmenované znaky, kdy opatření
je hrazeno:
- z veřejných prostředků,
- zvýhodňuje určité podniky (podnikatele) nebo odvětví výroby,
- je selektivní,
- narušuje nebo hrozí narušením soutěže,
- má vliv na obchod mezi členskými státy
Vzhledem ke svému charakteru projekt zakládá veřejnou podporu, nicméně se na něj
vztahuje režim výjimky z obecného zákazu poskytnutí veřejné podpory, neboť jde o případ
tzv. regionální investiční podpory.
Ta se poskytuje se dle Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy
na vnitrostátní regionální investiční podporu ze dne 24. 10. 2006, vyhlášeného v Úředním
věstníku EU dne 1. 11. 2006. Řeší nedostatky znevýhodněných regionů, podporuje
hospodářskou, sociální a územní soudržnost členských států a celého Společenství. Cílem
regionální podpory je napomáhat hospodářskému rozvoji nejvíce znevýhodněných regionů
prostřednictvím podpory investic a tvorby pracovních míst udržitelným způsobem.
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6 Management projektu
6.1 Potřebné profese v jednotlivých fázích projektu
Cílem projektu je realizovat úkoly definované ve struktuře projektu tak, jak bylo naplánováno
prostřednictvím organizováním plánování, řízení a kontroly procesů a lidských zdrojů. Výběru
jednotlivých členů týmu a jeho složení byla ze strany žadatele věnována velká pozornost.
6.1.1 Potřebné profese v přípravné fázi
Většina členů týmu (zaměstnanci i externí členové týmu), podílející se na projektu
v přípravné fázi mají zkušenosti s realizací podobných projektů, které žadatel realizoval či
realizuje. V přípravné fázi vyžaduje projekt při zpracování přípravné a projektové
dokumentace následující pozice:
Pozice zajišťované interně:

-

manažer projektu
výkonný manažer projektu
administrátor projektu
ekonomický konzultant
technicko-provozní konzultant

Pozice zajišťované outsourcingem:

-

poradenská organizace (fundraising, vypracování žádosti a studie proveditelnosti,
zpracování zadávací dokumentace)
projekční kancelář

Obrázek 6-1: Organizační struktura projektového týmu v přípravné fázi (zdroj: MěÚ Kuřim)

Manažer projektu
Ing. Oldřich Štarha

Výkonný manažer
projektu
Ing. Miluše Macková

Ekonomický
konzultant

Administrátor
Ing. Naděžda Šiblová

Technicko-provozní
konzultant

Ing. Aleš Varmužka

Projekční kancelář
TIPRO projekt, s.r.o.

David Břenek

Poradenská
organizace
Eurovision, a.s.
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Manažer projektu
Za celkové řízení projektu je zodpovědný manažer projektu, jímž je starosta města – Ing.
Oldřich Štarha. Jakožto starosta města má finanční a právní odpovědnost za realizaci
projektu ve všech jeho fázích. Projektový manažer v přípravné fázi definoval projektový
záměr a rozhodl o jeho realizaci. Zodpovídá za zajištění finančních prostředků na
předfinancování projektu a na podíl spolufinancování projektu. Ing. Štarha je autorizovaným
inženýrem pro pozemní stavby s dlouholetou zkušeností s projektováním a realizací staveb.
Od listopadu 2006 je starostou města Kuřim a řídí všechny projekty města.
Výkonný manažer projektu
Tuto pozici zastává místostarostka města – Ing. Miluše Macková, která zodpovídá za
celkovou koordinaci projektového týmu, přidělování úkolů, kontrolu jejich plnění a zajišťuje
koordinaci práce externích členů týmu (poradenská a projekční kancelář). Spolupodílí se na
zajištění ekonomických podkladů pro zpracování projektové dokumentace a ekonomických
analýzách. Zodpovídá za vyhlášení a vyhodnocení veřejných zakázek. Ing. Macková má
dlouholeté zkušenosti s projektováním, vedením staveb a oceňováním stavebních prací. Od
listopadu 2006 je místostarostkou města Kuřim, a v její kompetenci je mj. řízení investičních
staveb. Řídila investiční akce města realizované od listopadu roku 2006 v Kuřimi (Centrum
denních služeb, rekonstrukce městské knihovny, výstavba mateřské školy na ul. Brněnská,
světelná křižovatka na náměstí 1. května).
Administrátor projektu
Tato pozice je obsazena Ing. Naděždou Šiblovou, která je projektovou manažerkou
městského úřadu v Kuřimi. Administrátor zodpovídá, za zajištění dokumentů, informací a
podkladů pro zpracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti. Spolupodílí se na přípravě
povinných příloh pro podání žádosti o dotaci. Komunikuje a konzultuje s externími subjekty.
Ing. Šiblová má zkušenosti s projekty, např. MPO ČR "Informační místa pro podnikatele"
(2003-2006), OP RLZ "Vzdělávání-konkurenceschopnost-prosperita" (6/2006-3/2007)
Od roku 2007 je projektovou manažerkou MěÚ Kuřim, kde zodpovídá za administraci žádostí
dotací z JMK, dotací ze státního rozpočtu (Ministerstvo kultury, SFŽP, MŠMT, Ministerstvo
vnitra). V rámci práce pro Město Kuřim se podílí na projektech, realizovaných městem, např.
projekt "Propagace cestovního ruchu na Kuřimsku", na který podal mikroregion Kuřimka
žádost o dotaci z ROP NUTS 2 Jihovýchod, v oblasti podpory 2.2 - Rozvoj služeb cestovního
ruchu.
Ekonomický konzultant
Členem týmu, zodpovědným za ekonomickou stránku projektu, je Ing. Aleš Varmužka.
Zastává od roku 1999 pozici vedoucího finančního odboru MěÚ Kuřim. Zodpovídá především
za poskytnutí ekonomických informací, podkladů a analýz, týkající se současného provozu
krytého bazénu a budoucího Wellness Kuřim. Jako vedoucí finančního odboru se podílel na
všech investičních projektech Města Kuřim (jak hrazených z dotací, tak i z prostředků Města
Kuřim).
Technicko - provozní konzultant
Členem týmu, který zodpovídá za přípravu technických informací a podkladů, a podílí se
v přípravné fázi na definování budoucího provozu je David Břenek. Jakožto vedoucí
Sportovního areálu Kuřim, jehož součástí je i krytý bazén, má dlouholeté zkušenosti
s provozem podobného zařízení.
Projekční kancelář
Zpracováním studie projektu, projektové dokumentace pro územní řízení i stavební povolení
byla pověřena společnost TIPRO projekt, s.r.o. Projekční kancelář je v přípravné fázi
zodpovědná za zpracování studie stavby, vyřízení územního rozhodnutí, za zpracování
projektové dokumentace na úroveň pro stavební řízení a vyřízení stavebního povolení.
Společnost TIPRO projekt, s.r.o. má dlouholeté zkušenosti s projektováním pozemních
Studie proveditelnosti
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staveb a rekonstrukcemi kancelářských budov, multifunkčních areálů, administrativních
budov a vědeckých laboratoří.
Poradenská organizace
Poradenskou společností, odpovědnou za kompletní zpracování žádosti o dotaci a studie
proveditelnosti, včetně všech povinných příloh je společnost Eurovision, a.s, která má
dlouholeté zkušenosti se zpracováním žádostí o dotace z různých dotačních titulů.
Pověřenou osobou je Mgr. Martina Nováková.
6.1.2 Potřebné profese v investiční fázi
Pozice zajišťované interně:

-

manažer projektu
výkonný manažer projektu
administrátor projektu
ekonomický konzultant
technicko-provozní konzultant

Pozice zajišťované outsourcingem:

-

autorský dozor
inženýrský dozor

Obrázek 6-2: Organizační struktura projektového týmu v investiční fázi (zdroj: MěÚ Kuřim)
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Studie proveditelnosti

Inženýrský dozor

Stránka | 48

Projekt „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“

Manažer projektu
Za celkové řízení projektu v investiční fázi je zodpovědný manažer projektu, jímž je starosta
města – Ing. Oldřich Štarha. Jakožto starosta města má finanční a právní odpovědnost za
realizaci projektu ve všech jeho fázích.
Výkonný manažer projektu
V této fázi zodpovídá za celkovou koordinaci projektového týmu, přidělování úkolů, kontrolu
jejich plnění a zajišťuje koordinaci práce externích členů týmu (autorský dozor, stavební
dozor). V investiční fázi zodpovídá za koordinaci aktivit mezi investorem a dodavateli
stavebních prácí a jiných dodávek.
Administrátor projektu
Administrátor zodpovídá za celkovou administraci realizace projektu. Bude kontrolovat plnění
harmonogramu projektu a zajišťovat soulad s požadavky programu ROP NUTS 2
Jihovýchod.
Ekonomický konzultant
Zodpovídá za celkovou ekonomiku provozu, vedení účetnictví projektu, dodržení finančních
kritérií ROP NUTS 2 Jihovýchod, vedení odděleného účetnictví a řízení oběhu příslušných
účetních dokladů apod. Zodpovídá také za zajištění finančních prostředků na
spolufinancování projektu a splácení úvěrů.
Technicko - provozní konzultant
V investiční fázi se spolupodílí na administraci realizace projektu.
Projekční kancelář
Společnost TIPRO projekt, s.r.o. bude v investiční fázi odpovídat za autorský dozor nad
realizací stavby.
Inženýrský dozor
Osoba zodpovědná za inženýrský dozor bude teprve vybrána ve výběrovém řízení
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách a pravidly pro výběrová řízení stanovená ROP NUTS 2 Jihovýchod.
6.1.3 Potřebné profese provozní fázi
V provozní fázi budou veškeré profese zajištěny stávajícími i novými zaměstnanci. Díky
realizaci projektu vznikne 22 nových pracovních míst, které budou obsazeny na základě
výběrových řízení.
Při procesu získávání nových pracovníků budou vyhlášena výběrová řízení, na jejichž
základě budou vybráni v souladu s požadavky na jednotlivé pozice vhodní kandidáti. Při
výběru vhodných kandidátů budou respektovány principy rovných příležitostí. Žádná z výše
zmíněných pozic není určena, vzhledem ke své povaze, pouze pro ženy nebo naopak pro
muže. Vhodný nástupce na danou pozici bude vybrán pouze na základě svých schopností a
znalostí, kvalifikace a případně potřebné praxe. Finanční ohodnocení dané pozice bude
zachováno ve stejné výši bez ohledu, zda bude dané místo zastávat žena či muž.
Pracovníci budou zaměstnáni na základě pracovních smluv za předem dohodnutou mzdu
v souladu se zákoníkem práce. Všichni nově zaměstnaní projdou vstupní instruktáží o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
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Obrázek 6-3: Organizační struktura nově vzniklého Wellness Kuřim (zdroj: MěÚ Kuřim)

Ředitel

Ekonomický
provozní

Technický provozní

Vedoucí technické
obsluhy
Účetní (2)

Strojník (4)

Pokladní (2)

Plavčík (4)

Pracovník fitness
(4)

Uklízečka (4)

Přehled požadavků a nákladů na jednotlivé profese jsou uvedeny v následující tabulce:
Tabulka 6-1: Pracovní pozice v novém Wellness Kuřim (zdroj: MěÚ Kuřim)

Pracovní pozice
Ředitel
Provozní
Účetní
Pokladní
Vedoucí technické obsluhy
Strojník
Uklízečka
Plavčík
Pracovník fitness
Pracovník restaurace
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Počet pracovních míst
1
2
2
2
1
4
4
4
4
5

Právní forma
HPP
HPP
HPP
HPP
HPP
HPP
HPP
HPP
HPP
HPP

Mzdové náklady
40.000
30.000
25.000
20.000
25.000
22.000
15.000
20.000
20.000
17.000
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6.2 Zkušenosti žadatele
Žadatel má bohaté zkušenosti s realizací projektu investičního charakteru. Přehled
jednotlivých investičních akcí je uveden v následujícím textu:
Výstavba Základní umělecké školy
Celková hodnota projektu:
Doba realizace:
Zdroje:
Zaměření:

16.500.000 Kč
2001-2002
vlastní

Projektem vznikla nová, moderní budova ZUŠ na ul. Zahradní. Byla otevřena u příležitosti
50. výročí zahájení umělecké výuky ve městě. Součástí budovy je komorní koncertní sál.
Příprava území pro rozšíření průmyslové zóny
Celková hodnota projektu:
Doba realizace:
Zdroje:
Zaměření:

30.000.000 Kč
2001-2003
vlastní

Průmyslová zóna se nachází v severní části města, součástí projektu bylo vybudování
protipovodňového opatření – suchá retenční nádrž.
Rekonstrukce budovy MěÚ Kuřim
Celková hodnota projektu:
Doba realizace:
Zdroje:
Zaměření:

18.000.000 Kč
2002-2003
vlastní

Předmětem projektu byla rekonstrukce budovy pro potřeby Městského úřadu Kuřim, který se
v souvislosti s převzetím části kompetencí zrušených okresních úřadů stal k 1.1.2003
úřadem obce s rozšířenou působností a zvýšil se tak počet zaměstnanců.
Ulice Podhoří-celková rekonstrukce včetně sítí
Celková hodnota projektu:
Doba realizace:
Zdroje:
Zaměření:

25.000.000 Kč
2002-2003
dotace z SFZP (ve výši 3.281.000 Kč) a vlastní

Jedná se o zástavbu starých rodinných domů, proběhla celková rekonstrukce kanalizace,
inženýrských sítí a komunikace.
Rekonstrukce stravovacího zařízení ZŠ Jungmannova
Celková hodnota projektu:
10.000.000 Kč
Doba realizace:
2004
Zdroje:
dotace z MF (ve výši 5.000.000 Kč) a vlastní
Zaměření:
Realizací projektu došlo k rekonstrukci jídelny ZŠ Jungmannova, které bylo v nevyhovujícím
stavu a neodpovídalo hygienickým normám.
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Rekonstrukce nám. 1. května
Celková hodnota projektu:
Doba realizace:
Zdroje:
Zaměření:

5.000.000 Kč
2005
vlastní

Po dokončení výstavby na tomto náměstí proběhla celková rekonstrukce veřejných prostor
náměstí.
Rekonstrukce stravovacího zařízení ZŠ Tyršova
Celková hodnota projektu:
Doba realizace:
Zdroje:
Zaměření:

9.000.000 Kč
2005
dotace z MF (ve výši 3.500.000 Kč) a vlastní

Realizací projektu došlo k rekonstrukci jídelny ZŠ Tyršova, které bylo v nevyhovujícím stavu
a neodpovídalo hygienickým normám.
Rekonstrukce letního koupaliště
Celková hodnota projektu:
Doba realizace:
Zdroje:
Zaměření:

9.000.000 Kč
2005- 2006
vlastní

Rekonstrukce byla provedena z důvodu velmi špatného technického stavu. Realizací došlo k
dobudování venkovního koupaliště o dětské brouzdaliště, vodní hřib, dětské hřiště, hřiště na
plážový volejbal.
Ulice Fučíkova, rekonstrukce včetně kanalizace
Celková hodnota projektu:
Doba realizace:
Zdroje:
Zaměření:

9.000.000 Kč
2006
dotace JMK (ve výši 1.500.000 Kč) a vlastní

V rámci tohoto projektu proběhla celková rekonstrukce kanalizace, inženýrských sítí a
komunikace.
Centrum denních služeb
Celková hodnota projektu:
Doba realizace:
Zdroje:
Zaměření:

6.500.000 Kč
2006
vlastní

Objekt na ulici Jungmannova 950 byl zakoupen do majetku města a rekonstruován na
Centrum denních služeb. Slouží jako stravovací zařízení pro důchodce, poskytují se zde
sociální služby, využívá se jako společenské a zájmové centrum (Klub důchodců).
Rekonstrukce knihovny
Celková hodnota projektu:
Doba realizace:
Zdroje:

15.000.000 Kč
2006 - 2007
dotace JMK (ve výši 570.000 Kč na bezbariérový
přístup - výtahová plošina) a vlastní

Zaměření:

Studie proveditelnosti

Stránka | 52

Projekt „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“

Předmětem projektu byl vybudování Městské knihovny, s funkcí regionální knihovny pro
okres Brno-venkov. Z důvodů nevyhovujících prostor došlo k rozšíření a tím ke zvýšení
plochy na dvojnásobek. Novou organizací prostoru se zvýšila její užitná hodnota a vzniklo
samostatné dětské oddělení.
Výstavba Mateřské školy na ulici Brněnská
Celková hodnota projektu:
Doba realizace:
Zdroje:
Zaměření:

32.000.000 Kč
2006 - 2007
vlastní

Potřeba nové mateřské školy vznikla jednak uzavřením MŠ na ul. Otevřená (objekt ve
špatném technickém a hygienickém stavu) a dále v důsledku zvyšování počtu obyvatel
města Kuřim. Realizací projektu dojde k vybudování nového, dostatečně velkého a
moderního objektu mateřské školy.
Světelná křižovatka na náměstí 1. května
Celková hodnota projektu:
Doba realizace:
Zdroje:
Zaměření:

4.500.000 Kč
2007
vlastní

V rámci projektu došlo k přebudování křižovatky silnic II/385 a II/386 na Náměstí 1. května
na křižovatku řízenou světelně. V souvislosti s tím byl vybudován nový přechod pro chodce.
Realizací této stavby došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu a bezpečnějšímu přecházení
velmi frekventované komunikace.
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7 Zajištění investičního a oběžného majetku, finanční plán
7.1 Přehled výdajů v přípravné a investiční fázi
Celková výše způsobilých výdajů projektu činí 168 657 356 Kč včetně DPH, z toho
celková výše investičních výdajů činí 168 574 056 Kč včetně DPH a celková výše
neinvestičních výdajů činí 83 300 Kč včetně DPH.
Vzhledem ke skutečnosti, že Město Kuřim není plátcem DPH, je DPH způsobilým výdajem
projektu.
Tabulka 7-1: Investiční výdaje projektu (zdroj: MěÚ Kuřim)

Název
Přípravná fáze
Výběrová řízení na dodavatele
Investiční fáze
Stavební práce
Technologie úpravy vody, vodní atrakce
Vzduchotechnika
Měření a regulace
Technologie gastro
Tobogán
Celkem

Cena včetně DPH
Cena dosud není stanovena

130 628 131 Kč
16 343 951 Kč
10 416 773 Kč
2 845 806 Kč
2 438 072 Kč
3 438 089 Kč
168 574 056 Kč

Jedinou položkou způsobilých neinvestičních výdajů jsou výdaje na povinnou publicitu,
které sestávají z vyhotovení velkoplošného reklamního panelu (umístěného v místě stavby
po dobu realizace) a jedné stálé pamětní desky. Náklady na pořízení reklamního panelu jsou
vyčísleny na 50 000 Kč bez DPH, náklady na pamětní desku na 20 000 Kč bez DPH).
Celkem se jedná o 70 000 Kč bez DPH, resp. 83 300 Kč včetně DPH.
Tabulka 7-2: Neinvestiční výdaje projektu (zdroj: zdroj: MěÚ Kuřim)

Název
Investiční fáze
Výdaje na povinnou publicitu

-

Velkoplošný reklamní panel - billboard

Stálá pamětní deska
Celkem

Kč vč. DPH

59 500 Kč
23 800 Kč
83 300 Kč

Co se týče pořízení investičního majetku, budou dodavatelé stavby a technologií vybráni
na základě zadávacích řízení, které budou realizovány v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách.
Investiční majetek bude tvořen rekonstrukcí stávajícího objektu a dostavbou nových částí
budovy včetně technologií, výstavbou parkoviště, venkovních úprav chodníků, komunikací
apod. Jednotlivý investiční majetek bude pořizován v souladu s harmonogramem stavebních
prací podle jejich postupu postupně v jednotlivých měsících realizace projektu. Dodávky na
místa realizace projektu bude zajišťovat dodavatel stavebních prací. Vzhledem k tomuto
nebudou vznikat významnější zásoby, dodavatel stavebních prací bude jednotlivé položky
stavebních materiálů dodávat průběžně.
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Řízením oběhu příslušných účetních dokladů a jejich zpracováním budou pověřeni
pracovníci MěÚ Kuřim. Zpracování účetních dokladů souvisejících s projektem bude probíhat
podle podmínek programu ROP NUTS 2 Jihovýchod.
V žádné z fází projektu nejsou identifikovány nezpůsobilé výdaje projektu.
Podrobná specifikace nákladů v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů
je uvedena v samostatné příloze k žádosti - položkovém rozpočtu stavby v předepsaném
rozpočtovém formátu.
V případě všech výše uvedených stavebních objektů i provozních souborů bylo zvoleno
optimální technické řešení zohledňující jednak technické a stavební normy, jednak reálné
podmínky na místě realizace projektu a hospodárné využití investičních prostředků. Ve
všech případech byla zvolena investičně nejméně náročná varianta příslušného stavebního
objektu.

7.2 Přehled zdrojů financování (krytí) projektu v investiční fázi
Náklady projektu a způsob krytí způsobilých výdajů v přípravné a investiční fázi jsou uvedeny
v následující tabulce.
Tabulka 7-3: Finanční krytí projektu (zdroj: MěÚ Kuřim)

Celkem výdaje projektu

168 657 356 Kč

Celkem způsobilé výdaje

168 657 356 Kč

Město Kuřim

podíl žadatele na způsobilých
výdajích

0 Kč

nezpůsobilé výdaje
Celkové
realizaci

příjmy

projektu

101 194 414 Kč

při

Výše dotace celkem z ROP
NUTS 2 Jihovýchod (40%)

0 Kč
67 462 942 Kč

Žadatel si je vědom principu předfinancování, kdy o podíl na spolufinancování ze
strukturálních fondů EU za příslušnou etapu lze žádat až po jejím ukončení, platba je
následně připsána na účet žadatele. Přestože je projekt rozdělen do etap, výdaje za první
dvě etapy nepřesáhnou výši spoluúčasti žadatele a Město Kuřim tak musí projekt kompletně
předfinancovat a dotaci obdrží až následně v rámci jednotlivých žádostí o platbu.
Město Kuřim má zajištěny dostatečné zdroje na předfinancování a spolufinancování projektu,
což dokládá výpisem z Usnesení Zastupitelstva Města Kuřim ze dne 4.3.2008 č.02/2008,
které tvoří jednu z povinných příloh žádosti o dotaci.
Město Kuřim využije na předfinancování a financování vlastního podílu bankovního úvěru.
Bude se jednat o úvěr s konstantní anuitou s úrokem 4,3% a dobou splatnosti 30 let.
Podrobněji viz eCBA.
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7.3 Průběh provozního cash-flow po referenční období
Kalkulace provozních nákladů spojených s provozem Wellness Kuřim vychází jednak
z dosavadních zkušeností z provozu krytého bazénu, porovnání nákladů v podobných
zařízeních a dále odhadovaných nároků na spotřebu vody, plynu, elektrické energie a
ostatních provozních výdajů, uvedených v projektové dokumentaci. Odhadovaný průběh
provozních nákladů ve dvacetiletém provozním horizontu přináší tabulka v eCBA

7.4 Finanční plán pro variantní řešení projektu
Variantní řešení byly uvažovány pouze v rámci přípravné fáze projektu, kdy došlo v rámci
hledání nejvýhodnějšího a nejefektivnějšího řešení rekonstrukce, dostavby objektu a
vybudování wellness centra. Alternativa předkládaného řešení ve formě prosté rekonstrukce
by byla cca o 30% úspornější, nicméně by vzhledem k zachování stávajícího rozmístění a
charakteru provozu, bylo nezbytné, zařízení dále dotovat. Po rozhodnutí o zvolené variantě,
byla posuzována už pouze konkrétní technická řešení jednotlivých složek stavby. V rámci
vlastního provozu se o jiné než navržené variantě neuvažuje, neboť vychází z podrobných
analýz provozních modelů.
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8 Hodnocení finanční efektivity projektu
Úkolem finanční analýzy projektu je na základě stanovených investičních výdajů a prognózy
výdajů a příjmů v provozní fázi projektu zhodnotit efektivnost předkládaného záměru, jeho
finanční proveditelnost a ekonomickou životaschopnost, ale také zhodnotit zajištění
bezproblémového provozu.
V případě výše uvedených stavebních objektů a technologií bylo zvoleno optimální technické
řešení zohledňující jednak technické a stavební normy, jednak reálné podmínky na místě
realizace projektu a hospodárné využití investičních prostředků. Rovněž byla zvolena
investičně optimální varianta příslušných stavebních objektů a vnitřního vybavení s ohledem
na hospodárnost a dlouhodobost provozu.
V případě předkládaného projektu se jedná o investici, která nedosahuje dle eCBA statické
návratnosti, což však u projektů podobného typu bývá obvyklé.
Předmětem projektu je vybudování komplexního a multifunkčního zařízení pro sport
především plavání), trávení volného času a relaxaci. Pokud by projekt řešil pouze prostou
rekonstrukci stávajícího bazénu (bez přidání dalších možných pohybových aktivit a
navazujících služeb), nezakládal by projekt veřejnou podporu a měl by nárok na vyšší dotaci.
V takovém případě by však projekt nepřinášel žádnou přidanou hodnotu a jeho provoz by
bylo nutné nadále dotovat. Jako negativum tohoto řešení je také možnost označit nízké
socioekonomické přínosy a nízké multiplikační efekty.
Žadatel se rozhodl na základě uvážení všech relevantních skutečností a především při
uvážení poměru finanční náročnosti investice a vzniklé přidané hodnoty, že efektivnější a
lepší řešení je kompletní rekonstrukce a vytvoření moderního wellness centra, které je
schopné generovat příjem, který pokryje veškeré provozní náklady, a případný mírný zisk je
možné použít na úhradu úvěru na realizaci projektu. Důležité je také zmínit významné socioekonomické přínosy a multiplikační efekty projektu.
Podrobněji viz kap. 3.4 a 3.8, viz také eCBA.
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9 Analýza nákladů a přínosů (Cost – Benefit Analysis)
9.1 Vymezení a popis všech zainteresovaných beneficientů
Viz kapitola 3.3.5, 3.4.1, 3.4.2 a kapitola 5.

9.2 Identifikace a kvantifikace dopadů realizace projektu na
jednotlivé beneficienty, včetně vývoje v čase
Viz kapitola 3.4 a 3.8.

9.3 Socio-ekonomické přínosy
Socio-ekonomické hodnocení projektu pomocí kriteriálních ukazatelů je následující. Tento
projekt přináší významné socio-ekonomické přínosy (kvantifikovatelné i nekvantifikovatelné),
a to zejména:
-

Zvýšení občanské vybavenosti města
Rekonstrukce stávajícího krytého bazénu
Vytvoření multifunkčního zařízení pro sport a aktivní trávení volného času
Rozšíření nabídky pohybových aktivit a aktivního trávení volného času ve městě
Zvýšení počtu návštěvníků zařízení
Zvýšení přitažlivosti města pro jeho obyvatele a návštěvníky města a regionu
Zvýšení příjmů města
Snížení finanční zátěže města (provoz nebude třeba dotovat)
Růst zaměstnanosti (22 nových pracovních pozic)
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10 Analýza a řízení rizik
V průběhu celého životního cyklu projektu objektivně existují tendence k ovlivnění, resp.
narušení jeho plánovaného průběhu. Náplní této části studie proveditelnosti je vypracování
přehledu možných rizik, jejich členění a analýza z pohledu předpokládané četnosti jejich
výskytu a závažnosti jejich následků. V další části jsou pak rizika přiřazena činitelům, kteří se
podílejí na realizaci projektu, a které jsou schopny omezit vznik rizika nebo jejich následky,
případně tato rizika sdílet nebo vyloučit.
Z pohledu investora je třeba sledovat i nákladovou stránku omezení rizik, neboť platí zásada,
že omezení či přenesení rizik např. na projektanta, případně pojišťovnu se promítne do jejich
kalkulací a finálně pak do zvýšení ceny projektu. Podobně zvýšení rozsahu průzkumů
(geologických, archeologických, analýza možné kontaminace půdy, atd.) nad obvyklou míru
sice omezí možná budoucí rizika, nicméně se promítne do vyšších nákladů.
Klasickou cestou k minimalizaci rizik je pečlivé vypracování přípravné a projektové
dokumentace, vypracování variantních řešení, prezentace projektu s cílem získat pro jeho
realizaci veřejné mínění a kvalitní management po celou dobu životního cyklu projektu.
Cílem analýzy je proto upozornit na rizika a poskytnout nástroje k rozhodnutí, zda budou
provedena opatření k omezení rizik a jejich dopadů, či zda bude riziko, které bezprostředně
neohrožuje realizaci projektu, akceptováno.
Tato kapitola tedy specifikuje, klasifikuje a vyhodnocuje rizika, ohrožující nebo narušující
realizaci projektu. U rizik definuje jejich možný dopad a předkládá návrh opatření k eliminaci
jejich negativního vlivu na přijatelnou míru.
Koncepční přístup k analýze rizik vychází z kombinace dvou prvků:
-

pravděpodobnost výskytu události nebo kombinace událostí vyvolávajících nebezpečí
nebo četnost jejich výskytu

-

následky těchto událostí

Tabulka 10-1: Kritérium pravděpodobnosti rizika

Kategorie

Popis

Častá

Je pravděpodobný častý výskyt. Nebezpečí je trvalé.

Pravděpodobná

Vyskytnou se několikrát. Lze očekávat, že nebezpečí nastane často.

Občasná

Pravděpodobně se vyskytnou několikrát. Lze očekávat, že nebezpečí
nastane několikrát.

Malá

Pravděpodobně se vyskytnou někdy během životního cyklu projektu. Je
rozumné předpokládat, že nebezpečí nastane.

Nepravděpodobná

Výskyt je nepravděpodobný, ale možný. Lze předpokládat, že
nebezpečí může výjimečně nastat.

Vysoce
nepravděpodobná

Výskyt je krajně nepravděpodobný. Lze předpokládat, že nebezpečí
nemusí nastat.
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Tabulka 10-2: Kritérium závažnosti

Úroveň
závažnosti

Následky pro životní cyklus projektu

Katastrofická

Ohrožení a zastavení dalšího vývoje projektu. Pokud nemá být projekt
ukončen, je třeba provést zásadní opatření k obnovení vývoje.

Kritická

Zásadní narušení vývoje projektu, případně jeho pozastavení. Vyžaduje
opatření k tomu, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů
v plánovaných termínech.

Významná

Narušení vývoje projektu. Správným řízením je možno dosáhnout
požadovaných parametrů v plánovaných termínech.

Nevýznamná

Nepodstatné narušení vývoje projektu. Operativním řízením lze obnovit
plánovaný vývoj.

Klasifikace rizik je dále prováděna způsobem, popsaným v následujících tabulkách a
odstavcích.
Tabulka 10-3: Kvalitativní kategorie rizika

Kategorie
rizika

Opatření použitá pro příslušnou kategorii

Nepřípustné

Musí být odstraněno.

Nežádoucí

Smí být přijato tehdy, je-li eliminace rizika prakticky nedosažitelná či
neúměrně nákladná.

Přípustné

Lze ho přijmout, nutno věnovat zvýšenou pozornost vývoji situace.

Zanedbatelné

Lze ho přijmout.

Tabulka 10-4: Úroveň rizika vzhledem k četnosti výskytu a závažnosti následků rizik

Závažnost následků rizik
Četnost výskytu

Nevýznamné

Významné

Kritické

Katastrofické

Častá

Nežádoucí

Nepřípustné

Nepřípustné

Nepřípustné

Občasná

Přípustné

Nežádoucí

Nežádoucí

Nepřípustné

Malá

Zanedbatelné

Přípustné

Nežádoucí

Nežádoucí

Nepravděpodobná

Zanedbatelné

Zanedbatelné

Přípustné

Přípustné

Pro stanovení úrovně rizik bude nadále použita specifikace úrovně rizik uvedená v matici
„četnost – následek“ s níže uvedeným číselným označením:
∗ Úroveň rizika zanedbatelná
1
∗ Úroveň rizika přípustná
2
∗ Úroveň rizika nežádoucí
3
∗ Úroveň rizika nepřípustná
4
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10.1 Identifikovaná rizika projektu
Tabulka 10-5: Tabulka analýzy rizik

Druh rizika

Závažnost
rizika)

Pravděpodobnost/četnost
výskytu rizika

Úroveň
rizika

Předcházení/
eliminace

Významná

Nepravděpodobná

1

Kapitola 10.2

Významná

Malá

2

Technická rizika
Nedostatky
v projektové
dokumentaci
Dodatečné změny
požadavků
investora
Nedostatečná
koordinace
stavebních prací
Havárie na stavbě
Kvalita
prací,
dodržování norem,
bezpečnosti apod.
Nedodržení
termínu stavby
Živelné pohromy
Navýšení
cen
vstupů
Výběr nekvalitního
dodavatele
Nekvalitní
projektový tým
Nepříznivé
povětrnostní
podmínky
Nedodržení
rozpočtu
Nedodržení kvality
výstupu projektu

Kapitola 10.2

Kapitola 10.2
Kritická

Malá

3

Významná

Nepravděpodobná

1

Kritická

Nepravděpodobná

2

Významná

Malá

2

Kapitola 10.2

Katastrofická
Významná

Nepravděpodobná
Malá

2
2

Kapitola 10.2
Kapitola 10.2

Významná

Nepravděpodobná

1

Kapitola 10.2

Významná

Nepravděpodobná

1

Kapitola 10.2

Nevýznamná

Malá

1

Významná

Malá

2

Kapitola 10.2

Kritická

Malá

3

Kapitola 10.2

Občasná

3

Kapitola 10.3
Kapitola 10.3

Nepravděpodobná

2

Malá

2

Kapitola 10.2
Kapitola 10.2

Kapitola 10.2

Finanční rizika
Neobdržení dotace Významná
Nedostatek
finančních
prostředků
na Významná
předfinancování a
v průběhu
realizace projektu
Ztráty
z titulu Významná
zpoždění výstavby
Studie proveditelnosti

Kapitola 10.3

Stránka | 61

Projekt „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“

Nekvalitně
zpracovaná
žádost o zařazení Významná
projektu
do
programu
ROP
NUTS
2
Jihovýchod

Kapitola 10.3
Nepravděpodobná

1

Významná

Nepravděpodobná

1

Kapitola 10.4

Významná

Nepravděpodobná

1

Kapitola 10.4

Významná

Nepravděpodobná

1

Kapitola 10.4

Kritická

Nepravděpodobná

2

Kapitola 10.4

Významná

Nepravděpodobná

1

Kapitola 10.5

Významná

Malá

2

Významná

Nepravděpodobná

1

Kritická

Nepravděpodobná

2

Právní rizika
Nedodržení
Pokynů
pro
zadávání zakázek
Nedodržení
podmínek
programu ROP
Nedodržení
právních
norem
ČR, EU
Nevyřešené
vlastnické vztahy
Provozní rizika
Nedostatek
poptávky
po
službách/výrobcích
Nedostupná
kvalitní
pracovní
síla
v době
udržitelnosti
Nenaplnění
dodavatelskoodběratelských
smluv
Nedodržení
monitorovacích
ukazatelů projektu
Nedostatek
finančních
prostředků
v provozní
fázi
projektu
Nesplnění
podmínek
udržitelnosti
projektu
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1
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2
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10.2 Technická rizika
• Nedostatky v projektové dokumentaci
Toto riziko bylo eliminováno pečlivou a dlouhodobou přípravou podkladů a dokumentace pro
projekt. Na realizaci projektu je již navíc vydáno pravomocné stavební povolení, tudíž by
případné nedostatky byly odstraněny v průběhu stavebního řízení.
• Dodatečné změny požadavků investora
Toto riziko je opět eliminováno dlouhodobou a kvalitní přípravou projektu a jasným
definováním očekávaných potřeb a přínosů projektu a technického provedení jeho realizace.
• Nedostatečná koordinace stavebních prací
Eliminace tohoto rizika bude plně v kompetenci dodavatelů stavebních prací, vybavení, a
ostatních částí projektu. Investor eliminuje toto riziko uzavřením kvalitně zpracovaných smluv
o dílo.
• Havárie na stavbě
Toto riziko má minimální pravděpodobnost vzniku proto bude výskyt takových skutečností při
realizaci projektu sledován a v případě vzniku budou přijata operativní opatření.
• Kvalita prací, dodržování norem, bezpečnosti apod.
Při realizaci projektu bude použito standardních technických procesů a postupů a riziko, že
by došlo k nedodržení stavebních norem je tedy velmi malé. V případě, že by došlo k
nedodržení stavebních norem, mělo by to za následek nedosažení kvalitativních parametrů
projektu, což by se projevilo buď v nutnosti okamžitého odstranění závad, případně ve
zvýšených nákladech na údržbu v provozní fázi projektu. Eliminace tohoto rizika je opět plně
v kompetenci dodavatelů stavebních prací, vybavení a ostatních částí projektu. Ze strany
žadatele je eliminováno toto riziko kvalitně zpracovanými smlouvami a stanovením
smluvních pokut pro případ neplnění dohodnutého díla, v dohodnuté kvalitě a také pečlivým
výběrem vhodného dodavatele stavebních prací, který již má se stavbami podobného druhu
zkušenosti. Pro realizaci bude na základě výběrového řízení vybrán stavební dozor, který
bude zodpovědný za dohled nad dodržením kvality práce.
• Nedodržení termínu stavby
Opatření k omezení tohoto rizika spočívá v kvalitní smlouvě o dílo s dodavateli se systémem
sankcí za nedodržení smluvních podmínek. Tímto způsobem budou eliminovány také možné
problémy, které by v důsledku nedodržení termínů výstavby vyvstaly vzhledem
k povinnostem příjemce dotace z Regionálního operačního programu ROP NUTS 2
Jihovýchod.
• Živelné pohromy
Výskyt živelných pohrom je v daném území velmi nepravděpodobný, nelze ho však vyloučit
(záplavy, větrné smrště aj.). V případě výskytu živelné pohromy by bylo nezbytné vyčlenění
dalších finančních prostředků žadatele na odstranění škod vzniklých v důsledku živelné
pohromy a musel by být pravděpodobně přehodnocen podstatnou měrou harmonogram
stavebních prací.
• Navýšení cen vstupů
Toto riziko nelze vyloučit, byť investiční náročnost projektu byla pečlivě analyzována v rámci
přípravných prací a nebezpečí výskytu tohoto rizika tak bylo na minimální možnou míru
eliminováno.
•

Výběr nekvalitního dodavatele
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Toto riziko bude sníženo na nejnižší možnou míru kvalitním zpracováním zadávacího řízení,
ve kterém budou zvoleni dodavatelé s relevantními referenčními realizacemi a
s dostatečným technickým, materiálním a personálním zázemím pro realizaci předmětné
zakázky.
• Nekvalitní projektový tým
Toto riziko je vysoce nepravděpodobné, protože realizační tým je složen jednak ze
zaměstnanců žadatele, kteří mají zkušenosti s realizací obdobného investičního projektu a
dále z externích firem, které mají s takovými projekty bohaté zkušenosti (viz kapitola 6 –
Management projektu).
• Nepříznivé povětrnostní podmínky
Toto riziko hrozí u všech stavebních prací a není možné je žádným způsobem eliminovat.
Případné zdržení stavby v důsledku nepříznivého počasí bude kompenzováno úpravou
harmonogramu a intenzivnější realizací stavebních prací ve zbylých obdobích investiční
fáze.
• Nedodržení rozpočtu a Nedodržení kvality výstupu
Obě tato rizika mají společného jmenovatele – nevhodně vybraného dodavatele stavebních
prací. Tato rizika eliminuje dobře připravené zadávací řízení na dodavatele stavby a kvalitně
vyhotovená smlouva o dílo, kde budou uvedeny podrobnosti týkající se těchto rizik, bude
přesně stanovená zodpovědnost a stanovena případná smluvní pokuta.

10.3 Finanční rizika
• Neobdržení dotace
V případě, že by dotace nebyla přidělena, musel by být přehodnocen v návaznosti na
finanční zdroje, kterými žadatel disponuje, harmonogram realizace jednotlivých stavebních
prací a nelze vyloučit významné prodloužení doby realizace projektu. Eliminace tohoto rizika
bude také odstraněna kvalitní přípravou projektové žádosti.
•

Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace
projektu
Město Kuřim má zajištěny finanční prostředky na spolufinancování a předfinancování
projektu z bankovního úvěru. Plán financování projektu je vypracován v souladu s
harmonogramem realizace projektu. Podle tohoto plánu musí být zajištěny disponibilní
prostředky k financování realizace projektu. Tento plán je třeba důsledně dodržovat,
v případě jeho nedodržení hrozí významné riziko zastavení výstavby.
• Ztráty z titulu zpoždění
Možnosti zpoždění realizace stavby a eliminace rizik z toho plynoucí byla již popsána v
předchozím textu. Obecně lze říci, že nedojde-li k zásahu vyšší moci (povětrnostní podmínky
apod.), ztráty z titulu zpoždění výstavby jdou na vrub dodavatele stavebních prací. Toto
riziko je tedy z hlediska žadatele minimální.
•

Nekvalitně zpracovaná žádost o zařazení projektu do programu ROP NUTS 2
Jihovýchod
Toto riziko je eliminováno zadáním zpracování žádosti externímu dodavateli – poradenské
společnosti Eurovision, a.s. Tato společnost má dlouholeté zkušenosti se zpracováváním
žádostí o spolufinancování ze strukturálních fondů EU a dalších dotačních titulů. Mezi
reference společnosti náleží také úspěšné zpracování žádostí z oblasti regionálního rozvoje.
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10.4 Právní rizika
• Nedodržení Pokynů pro zadávání veřejných zakázek
Veškerá zadávací řízení v rámci projektu budou realizována v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání
zakázek ROP NUTS 2 Jihovýchod a toto riziko tak bude plně eliminováno.
• Nedodržení podmínek programu ROP
Žadatel bude důsledně dodržovat podmínky programu ROP a povinnosti vyplývající ze
smlouvy o poskytnutí dotací a výskyt tohoto rizika se proto dá vyhodnotit jako mizivý.
• Nedodržení právních norem ČR, EU
Žadatel má řadu zkušeností s realizací investičních aktivit a vzhledem ke svému charakteru
(územně samosprávný celek) má kvalitní zázemí a zkušenosti s aplikací právních norem ČR
a EU.
• Nevyřešené vlastnické vztahy
Vlastnické vztahy k pozemkům a nemovitosti jsou vyřešeny a zapsány v listech vlastnictví na
žadatele.

10.5 Provozní rizika
• Nedostatek poptávky po službách/výrobcích
Vzhledem k výsledkům ankety mezi občany města Kuřim, uspořádané v rámci zapojení
města do Národní sítě zdravých měst, je zřejmé, že občané města Kuřim považují stav
krytého bazénu za nevyhovující. Dále z ankety vyplývá, že realizaci projektu Wellness Kuřim
označují občané města jako druhý nejdůležitější projekt. Vzhledem k těmto skutečnostem lze
předpokládat, že poptávka po službách nabízejících ve Wellness Kuřim mezi občany města
bude velmi vysoká. Poptávka po službách Wellness Kuřim budou nepochybně vyhledávat
také obyvatelé obcí v okolí města Kuřim a také obyvatelé Brna a jeho aglomerace.
• Nedostupná kvalitní pracovní síla
Žadatel disponuje při provozu stávajícího krytého bazénu stabilním profesním zázemím
Nová pracovní místa, která budou v rámci projektu vytvořena, budou obsazena na základě
výběrových řízení v souladu s principy rovných příležitostí. Vzhledem k velikosti města
Kuřim, jeho správního obvodu a blízkosti Brna a počtu obyvatel v této oblasti je riziko
nedostupné pracovní síly minimální.
• Nenaplnění a dodavatelsko-odběratelských smluv
Rizika na straně dodavatelsko-odběratelských bude eliminováno výběrem kvalitních
dodavatelů v pečlivě připraveném výběrovém řízení.
• Nedodržení monitorovacích ukazatelů
Nedodržení monitorovacích ukazatelů projektu připadá v úvahu pouze v případě výrazné
modifikace projektového záměru. Taková situace ovšem nehrozí a monitorovací ukazatele
typu počtu nově zrekonstruovaných objektů pro sport, kulturu a volný čas nebo počtu nově
vytvořených pracovních míst tak bude v případě, že projekt nebude změněn, zcela jistě
dodržen.
• Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi
Z ekonomických analýz budoucího provozu vyplývá, že projekt nebude nutné dotovat a
náklady na provoz bude možné hradit z provozních příjmů. Proto je toto riziko možné
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vyhodnotit jako minimální. Žadatel eliminuje toto
vyhodnocením provozních nákladů a možných výnosů.
•

riziko

pečlivým

ekonomickým

Nesplnění podmínek udržitelnosti projektu

Významným rizikem může být vrácení dotace v případě nesplnění podmínek udržitelnosti.
Tato podmínka platí pro dobu pěti let a předpokládá udržení výsledků projektu, navíc projekt
po tuto dobu musí zůstat ve vlastnictví žadatele. Toto riziko lze eliminovat či snížit
pravděpodobnost jeho výskytu pečlivou analýzou problému a kvalitním odhadem reálných
možností výsledků realizace projektu.

10.6 Celkové zhodnocení rizik
Rizika u tohoto projektu se nikterak neliší od rizik u jiných obdobných projektů. Proto je tedy
možné projekt z tohoto pohledu považovat za bezproblémový; identifikována rizika s velmi
vysokou mírou pravděpodobnosti neovlivní vlastní realizaci projektu.

Studie proveditelnosti

Stránka | 66

Projekt „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“

11 Konečný stav po realizaci
11.1 Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti dotace; realizace projektu
při neschválení dotace
Předkládaný projekt „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“
významně přispěje k rozšíření nabídky pro aktivní trávení volného času a relaxaci ve městě
Mikulov. Podobný vliv bude mít realizace projektu na okolní obce a město Brno a jeho
aglomeraci.
Stávající funkce plaveckého bazénu (se samostatným výukovým bazénem) bude doplněna o
část pro děti předškolního věku a především o zábavní (rekreační) bazén s venkovní
vyplavávací částí, který bude obsahovat různé vodní atrakce. Z vnější i vnitřní části
rekreačního bazénu bude přístupný tobogán o délce 74 m. Plochy v 1. PP budou věnovány
„suchým“ pohybovým aktivitám (aerobic zóna, posilovna, parní komora, solárium, masáže,
spinning, atd.) a regeneračním vodním masážím včetně příslušného zázemí.
V rámci projektu dojde k úpravě okolí objektu, včetně dobudování parkoviště a doplnění
keřové zeleně a trávníků.
Pro řízení a realizaci projektu má žadatel sestaven velmi zkušený tým složený z osob
s rozsáhlými praktickými zkušenostmi. Je tak zaručeno kvalitní řízení projektu i následného
provozu.
Na základě finanční analýzy se ukázalo, že projekt je z finančního i ekonomického hlediska
přijatelný. Vlastní provoz bude generovat dostatečnou úroveň příjmů, která pokryje veškeré
provozní a také část finančních nákladů (úroky a splátky úvěru). Významným rysem projektu
je jeho schopnost generovat řadu významných socioekonomických přínosů.
Rizika, kterým může žadatel v průběhu realizace či užívání výstupů projektu čelit, nikterak
nevybočují z těch, která jsou pro daný typ projektu běžná. I zkušenosti žadatele s obdobným
typem projektů napovídají tomu, že jejich vznik je málo pravděpodobný, a že je žadatel
schopen je zvládnout bez závažnějších dopadů na realizaci a kvalitu výstupů projektu.
Projekt je v navrhované podobě proveditelný. Předkladatel bude žádat o podporu ve výši
40%, zbylou částku uhradí prostřednictvím bankovního úvěru.
Přidělením dotace bude umožněna realizace projektu, ze kterého budou mít významný
prospěch obyvatelé města a okolních obcí a nepřímo celý region. Projekt generuje
řadu socioekonomických přínosů a vytváří pozitivní multiplikační efekty.
Projekt bude realizován i v případě, že neobdrží dotaci. V tomto případě by musel žadatel
přehodnotit investice a harmonogram realizace a je nepochybné, že by se realizace projektu
znatelně protáhla.

11.2 Konečný stav po realizaci
Po realizaci projektu vznikne moderní a multifunkční zařízení s širokým sortimentem
pohybových aktivit a možností relaxace. Projektem vznikne 22 nových pracovních míst. Pro
projekt je využita budova stávajícího krytého bazénu, jehož rekonstrukcí a dostavbou dojde
k navýšení kapacity zařízení a rozšíření nabídky služeb, dobudování okolí bazénu a
přilehlého parkoviště.
Celkovým výstupem projektu bude rekonstruovaná a rozšířená budova krytého bazénu a její
přebudování na wellness centrum s následujícími parametry:
 celková obestavěná plocha objektu:
- z toho rekonstrukce
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- z toho dostavba
celkový obestavěný prostor
celková plocha zpevněných ploch
plochy zeleně
- z toho rekonstruované plochy
- nové plochy
parkovací stání
maximální kapacita na 1 hod.
maximální počet osob ve fitness
předpokládaná návštěvnost za rok

266 m2
19 367 m2
723 m2
1851 m2
1815 m2
156 m2
71 míst
248 osob
46 osob
231.000 návštěv

V investiční fázi projektu proběhnou především vlastní stavební práce a dodávky technologií,
ty budou zajišťovat dodavatelé, kteří budou vybráni dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách a dle pravidel ROP NUTS 2 Jihovýchod. Tím je mimo jiné zaručena i
minimalizace ceny za provedení stavebních prací a dodávek vnitřního vybavení.
Vlastní realizace stavby bude probíhat pod dohledem stavebního dozoru, který bude vybrán
žadatelem.
Výstup projektu – Wellness Kuřim - bude po skončení vlastní realizace projektu, provozovat
Město Kuřim, které disponuje dostatečnými zkušenostmi a provozním know-how k zajištění
dlouhodobého bezproblémového provozu wellness centra.
Spolufinancování investiční i provozní fáze projektu je zajištěno z bankovního úvěru.
Z technického hlediska je projekt připraven takovým způsobem, aby byly splněny požadavky
na rekonstrukci a dostavbu objektu, a aby byla minimalizována doba na výstavbu při
dodržení všech technologických lhůt a stavebních postupů.
Rizika, kterým může žadatel v průběhu realizace či užívání výstupů projektu čelit, nikterak
nevybočují z těch, která jsou pro daný typ projektu běžná. I zkušenosti žadatele s obdobnými
projekty napovídají tomu, že jejich výskyt je velmi málo pravděpodobný a že je žadatel
schopen je případně zvládnout bez závažnějších dopadů na realizaci a kvalitu výstupů
projektů.
Město Kuřim hodlá tento projekt realizovat s využitím zdrojů z Regionálního operačního
programu NUTS 2 Jihovýchod, prioritní osy 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel,
oblasti podpory 3.2 - Rozvoj regionálních středisek.
Předkladatel bude žádat o podporu ve výši 40,00%, generovanou systémem eCBA. Zbylou
částku má žadatel zajištěnu z bankovního úvěru.
Na základě zjištěných výsledků i na základě provedených analýz zpracovatel Studie
proveditelnosti, společnost Eurovision, a. s.
doporučuje
předložený projekt ke spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS 2
Jihovýchod, prioritní osy 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblasti podpory
3.2 - Rozvoj regionálních středisek v celkové výši 40% z celkových způsobilých výdajů.
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