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1 ÚVODNÍ INFORMACE A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI  
 
 

1.1 Účel studie proveditelnosti 
 

Tato studie proveditelnosti je zpracována ke dni 15. 1. 2008 jako povinná příloha k žádosti 

o poskytnutí dotace na projekt „Propagace cestovního ruchu „na Kuřimsku“ v rámci 

opatření prioritní osy 2. Rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Oblast podpory 2.2 Rozvoj 

služeb v cestovním ruchu, v rámci regionálního operačního programu NUTS II. Jihovýchod. 

 

Cílem studie proveditelnosti je posoudit smysluplnost a realizovatelnost předpokládaného 

projektu, zhodnotit plánované investice z finančního i socioekonomického hlediska, 

identifikovat případná rizika a prokázat trvalou udržitelnost projektu a jeho přínos pro rozvoj 

cestovního ruchu v dané lokalitě. 

 

 

1.2 Identifikace zainteresovaných subjektů 
 
Identifikace zadavatele 
 
Zadavatel:   Mikroregion Kuřimka 
    Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 
    IČ: 70859736 
    není plátcem DPH 
 
Statutární zástupce:  Ing. Miluše Macková 
    předsedkyně, místostarostka Kuřimi 

tel./fax : +420 775 307 292 
    e-mail: mackova@radnice.kurim.cz 
 
Identifikace zpracovatele 
 
Zhotovitel:   Regionální poradenská agentura, s.r.o. 
    Starobrněnská 20 
    602 00 BRNO 

IČ: 26657341 
tel.: 542 211 083 

 
Kontaktní osoby:   Ing. Petr Kolář, kolar@rpa.cz, tel.: 603 368 744 
    Mgr. David Brtna, brtna@rpa.cz, tel.: 732 459 385 
   Ing. Ivan Černek, cernek@rpa.cz, tel.: 542 211 083 
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1.3 Odkazy na kritéria bodování 
 
Tabulka 1: Odkazy na kritéria bodování 

KRITÉRIA BODOVÁNÍ ODKAZ NA STUDII 
PROVEDITELNOSTI 

ODKAZ NA POVINNÉ 
A NEPOVINNÉ POLOŽKY 

HODNOCENÍ ŽADATELE   
• ZKUŠENOSTI ŽADATELE 

S REALIZACÍ PROJEKTŮ  
UVEDENO V BENEFIT7 
 

• PROJEKTOVÝ TÝM KAPITOLA 5, STR. 42-43 UVEDENO V BENEFIT7 
POTŘEBA PROJEKTU   

• ANALÝZA TRHU KAPITOLA 4, STR. 13-42  
KVALITA PROJEKTU 
Z HLEDISKA JEHO PŘÍNOSU 
A PŘIMĚŘENOSTI, VAZBA NA 
MONITOROVACÍ UKAZATELE 

  

• VAZBA PROJEKTU NA 
PROJEKTY OSTATNÍCH 
SUBJEKTŮ 

 UVEDENO V BENEFIT7 

• SOCIOEKONOMICKÉ 
PŘÍNOSY  FINANČNÍ A EKONOMICKÉ 

HODNOCENÍ PROJEKTU 

• FINANČNÍ EFEKTIVNOST 
PROJEKTU  FINANČNÍ A EKONOMICKÉ 

HODNOCENÍ PROJEKTU 

• SCHOPNOST VÝSTUPŮ 
PROJEKTU UPLATNIT SE 
NA TRHU 

KAPITOLA 4, STR. 31-42  

KVALITA ZPRACOVÁNÍ 
PROJEKTU   

• PROVÁZANOST AKTIVIT 
PROJEKTU KAPITOLA 2.5, STR 22-23  

• HARMONOGRAM KAPITOLA 2.9, STR 25-26 UVEDENO V BENEFIT7 

• ROZPOČET KAPITOLA 6.1, STR 44 UVEDENO V BENEFIT7, 
POVINNÁ PŘÍLOHA 

• ANALÝZA RIZIK KAPITOLA 9, STR 48-50  
UDRŽITELNOST VÝSTUPU 
PROJEKTU V INVESTIČNÍ 
A PROVOZNÍ FÁZI 

  

HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA   

• DOPAD PROJEKTU NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  UVEDENO V BENEFIT7 

• DOPAD PROJEKTU NA 
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI  UVEDENO V BENEFIT7 
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2 POPIS PODSTATY PROJEKTU 
 

Tato kapitola stanovuje cíle, kterých by mělo být prostřednictvím projektu dosaženo. Daný 

projekt podrobně popisuje a odůvodňuje potřebu jeho realizace pro mikroregion Kuřimka. 

2.1 Začlenění projektu do příslušné prioritní osy a oblasti podpory 

ROP JV 

 
Globálním cílem Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod je 

posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro efektivní 

využívání rozvojového potenciálu na území regionu soudržnosti Jihovýchod, 

prostřednictvím komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a propojením 

rozvojových pólů regionu, vedoucí také k využívání potenciálu v oblasti cestovního 

ruchu. Dále zkvalitňování podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově 

v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

 
Hlavní cíle ROP JV: 

• posílit dopravní dostupnost a dopravní obslužnost regionu v souladu 

s udržitelným rozvojem;  

• zkvalitnit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v regionu podporou 

infrastruktury, koordinace rozvojových aktivit, marketingu a lidských zdrojů;  

• systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním 

rozvojového potenciálu měst a stabilizací osídlení ve venkovském prostoru.  

 
Prioritní osa - 2. Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 
Oblast podpory - 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 
 
Hlavním cílem prioritní osy 2 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti 

regionu posilováním rozvojového potenciálu měst a stabilizací osídlení ve 

venkovském prostoru.  
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Hlavní cíl oblasti podpory 2.2 - zkvalitnit a rozvíjet marketingové, propagační 

a informační služby, organizaci řízení cestovního ruchu a produkty v cestovním 

ruchu. 

 
Specifické cíle ROP oblasti podpory 2.2: 

• podpora koncepčního a strategického přístupu k řešení problematiky rozvoje 

cestovního ruchu v regionu, 

• využití potenciálu regionu jeho efektivní propagací, 

• zkvalitnění informačních služeb v cestovním ruchu v regionu. 

 

Projekt je plně v souladu jak s globálním cílem ROP, tak se všemi specifickými cíli pro oblast 

podpory 2.2. Realizací projektu dojde ke komplexnímu řešení problematiky rozvoje v oblasti 

cestovního ruchu. Zkvalitní se informační služby a dojde k efektivnímu využití potenciálu 

mikroregionu Kuřimka v oblasti cestovního ruchu.  

 

2.2 Místo realizace projektu 

 

Místem realizace projektu Propagace cestovního ruchu „na Kuřimsku“ je 

území mikroregionu Kuřimka (Kuřim, Moravské Knínice, Chudčice a Veverská Bítýška) a 

jeho partnerských obcí (Jinačovice, Lelekovice a Česká). Dále jsou partnery projektu Golf 

Brno, a.s., Kulturní informační centrum Rosice, Brněnské kulturní centrum a Turistické 

informační centrum Tišnov. Místo realizace projektu se nachází v  okrese Brno – venkov 

zhruba 10 km severozápadně od Brna. 

 

NUTS II: Jihovýchod 

NUTS III: Jihomoravský kraj 

NUTS IV: Brno–venkov 

 

Projekt budeme mít zejména pozitivní dopad na jednotlivé obce mikroregionu včetně 

partnerů mikroregionu. Projekt si klade mimo jiné za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o regionu 

Kuřimska mezi potenciálními návštěvníky. Realizace projektu by měla přispět ke zvýšení 

návštěvnosti oblasti, a tím pádem i přispět ke zvýšení návštěvnosti v rámci celého 
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Jihomoravského kraje. Pozitivní dopady projektu se mohou přelévat do sousedních regionů, 

a tím napomoci k dalšímu rozvoji naší republiky jako celku. 

 

2.3 Výchozí stav 

 

Dobrovolný svazek  obcí Mikroregion Kuřimka byl ustanoven v roce 2005 a je tvořen 4 

obcemi – Kuřimí (9 552 obyv.), Moravským Knínicemi (778 obyv.), Chudčicemi (699 obyv.) 

a Veverskou Bítýškou (2 879 obyv.). 

 

Mikroregion včetně partnerských obcí představuje rekreační zázemí 

západní a severozápadní části Brna. Jde o mírně až středně 

zvlněné, dosti lesnaté území. Západní okraj Veverská Bítýška se 

dotýká Přírodního parku Bílý potok, rovněž části k. ú. Chudčice a 

Moravské Knínice zasahují do Přírodního parku Podkomorské lesy. K. ú. Kuřim náleží částí 

svého katastru do Přírodního parku Baba. Území mikroregionu tak tvoří část hodnotného 

rekreačního zázemí města Brna a města Kuřimi s kvalitním přírodním prostředím. 

Dominantou severovýchodní části mikroregionu je slepencové bradlo Babího lomu, kde se 

nachází rozhledna z roku 1961.  

 

 

Příroda 

Co se týče přírodních zajímavostí, má mikroregion opravdu co nabídnout. Členské 

obce mikroregionu zasahují do několika přírodních parků. Západní okraj Veverská 

Bítýška se dotýká přírodního parku Údolí Bílého potoka (Jádrovou část tvoří rozsáhlý, 

v podstatě souvislý lesní komplex s velkým rekreačním významem a s poměrně 

vysokým zastoupením ekologicky cenných segmentů lesa). Na lesní komplex 

navazuje vcelku harmonická kulturní zemědělská krajina typická pro moravské 

předhůří Českomoravské vrchoviny. Velmi cenné jsou rovněž přirozené úseky 

vodních toků s kvalitními břehovými porosty a navazujícími nivními a mokřadními 

loukami. Rovněž části k. ú. Chudčice a Moravské Knínice zasahují do přírodního 

parku Podkomorské lesy (Hluboké průlomové údolí řeky Svratky protínající území 
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přírodního parku je zaplaveno vodami Brněnské přehrady). K. ú. Kuřim náleží částí 

svého katastru do přírodního parku Baba (rozsáhlý, v podstatě souvislý lesní 

komplex s poměrně vysokým zastoupením ekologicky cenných segmentů lesa).  

Klima 

Průměrné teploty v mikroregionu kolísají mez 8 – 8,5° C. Srážky jsou díky mírně 

návětrné poloze vůči Drahanské vrchovině mírně vyšší (610 mm). 

Turistické možnosti mikroregionu 

Přírodní a kulturní bohatství vybízí k volnočasovým aktivitám spojených s turistickým 

vyžitím. Mikroregion nabízí celou řadu přírodních a kulturních památek. 

V současnosti prodělává boom rozvoj cykloturistiky. Mikroregionem procházejí tyto 

značené cyklotrasy: cyklotrasa 1: Nový Dvůr – Veverská Bítýška – Tišnov – Hlinsko – 

Seč – Ronov nad Doubravou, cyklotrasa 5231: Brno, Mokrá Hora – Kuřim – 

Chudčice – Veverská Bítýška a cyklotrasa 5172: Tišnov – Veverská Bítýška – Rosice 

– Bratčice – Židlochovice. Výše zmíněné cyklotrasy vedou do či přes Veverskou 

Bítýšku, v blízkosti se nachází hrad Veveří a Brněnská přehrada. Nevýhodou je, že 

stávající trasy vedou po komunikacích, jež slouží automobilové dopravě. Další rozvoj 

by měl směřovat do vyznačení těchto tras mimo stávající komunikace. Využity by 

mohly být z části stávající lesní a polní cesty. Ty by pak mohly být v zimě v případě 

dostatku sněhu využity pro běžecké lyžování. K tomu by musela být dobudována 

odpovídající infrastruktura (značení, odpočinková místa apod.). Tyto aktivity by se 

mohly stát součástí dalšího projektu v rámci Regionálního operačního programu 

Jihovýchod. Kromě značených cyklotras nabízí mikroregion celou řadu značených 

tras pro pěší, které se plánují do budoucna rozšiřovat ve spolupráci s KČT. Níže 

následuje přehled turistických tras mikroregionu Kuřimka.  
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Obrázek 1: Značené trasy v mikroregionu Kuřimka 

 

Zdroj: www.mapy.cz, 2008 

 

KUŘIM  
Červená trasa:  Kuřim (vlaková stanice) - Lipůvka - Blansko (vlaková stanice)  

Modrá trasa:  Moravské Knínice - Kuřim- Šebrov, Kateřina - Klepačov  

Žlutá trasa: Kuřim - Ivanovice - Medlánky - Královo pole  

  

Městem je vedena „Naučná stezka Zárubou a Horkou“ s ekologickým programem, se 

sedmi zastaveními vybavenými informačními tabulemi, určená především dětem.   

  

MORAVSKÉ KNÍNICE  
Modrá trasa:  Moravské Knínice - Kuřim- Šebrov, Kateřina – Klepačov  
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CHUDČICE  
Červená, zelená, žlutá trasa  - prochází nejblíže údolím Svratky mimo katastrální 

území.  

  

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA  
Žlutá trasa:    Tišnov - Heroltice - Veverská Bítýška - Junácká Louka - Pod Trnůvkou 

- Rozdrojovice  

Modrá trasa: Ořechov - Osová Bítýška - Velká Bíteš - údolí Bílého potoka - 

Šmelcovna - Veverská Bítýška - Rozdrojovice  

Červená trasa: Ostrovačice - Podkomorská myslivna - Helenčina studánka - Rakovec 

- Osada - Veveří - Veverská Bítýška - údolí Svratky - Tišnov - Dolní Loučky - údolí 

Bobrůvky  

Zelená trasa: Řečkovice - Jinačovice - přístaviště - Veverská Bítýška - Lažánky - 

Pravková - údolí Pejškovského potoka - údolí Svratky, Šárka  

  

Popsané značené turistické trasy jsou navázány na rozsáhlý turisticky značený 

systém cest, udržovaných Klubem českých turistů. 

 
 
Kulturní památky 
 

Centrem celého mikroregionu je město Kuřim (9 552 obyv.), ve kterém se nacházejí tyto 

památky:  

- Vodní kaple Sv. Jana z roku 1722, kterou tvoří půlkruhovitá zděná stavba, 

v jejímž horním výklenku je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého (asi 150 

cm vysoká) držící v ruce kříž s Kristem. Ve spodním výklenku vytéká z boku 

pramenitá voda přepadové jímky. 

- Zámek Kuřim stojí na jihozápadním okraji města v blízkosti kostela. Někdejší 

sídlo místních vladyků, pánů z Boskovic a Nekšů z Landeka získalo svoji 

dnešní podobu při utilitárních přestavbách na konci 19. a ve 20. století. 

Ztratilo tím do značné míry ráz šlechtické rezidence. 

- Socha Sv. Floriána z roku 1679, nacházející se na rynku - náměstí staré 

Kuřimi. 
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Významné památky se nalézají i v jiných obcích 

mikroregionu. Nejznámější památkou, která v 

současnosti neleží přímo na území 

mikroregionu, je Hrad Veveří, který se tyčí na 

skalnatém ostrohu nad Brněnskou přehradou, 

kterou napájí řeka Svratka. V minulosti byl 

správním střediskem veverského panství 

(později veversko-říčanského) a taktéž patřil do 

katastrálního území obce Veverské Bítýšky. 1. 

ledna 1957 však byl na základě rozhodnutí krajského národního výboru připojen spolu s 

rozsáhlým územím v okolí Brněnské přehrady k Brnu a začleněn do městského obvodu 

Brno VII. Při radikální katastrální reformě Brna provedené ve druhé polovině 60. let byl pak 

přičleněn ke katastru dnešní městské části Brno-Bystrc. Jde o jeden z nejrozsáhlejších a 

nejstarších hradních areálů nejen na Moravě, ale i v celé v ČR. Vzhledem k tomu, že Hrad 

Veveří ovlivňuje významně cestovní ruch v mikroregionu, je proto v této studii proveditelnosti 

uveden. Jarošův Mlýn ve Veverské Bítýšce je od roku 2002 prohlášen se strojním a 

dřevěným technologickým vybavením za kulturní památku. Mlýn představuje typickou 

průmyslovou stavbu z první poloviny 20. století a je názorným dokladem a výpovědí o tom, 

jak se zpracovávalo obilí a mlela mouka ve vodním válcovém mlýně. Památka je v 

současné době zpřístupněna široké veřejnosti.  

Obrázek 2: Hrad Veveří, zdroj: www.veveri.cz, 
2008 

Návsi v Moravských Knínicích dominuje jednolodní goticko-barokní kostel svaté Markéty s 

presbytářem z roku 1366. Za kostelem stojí pomník památce padlých v I. světové válce. Na 

kopci při cestě na Písky stojí barokní kaple svatého Cyrila a Metoděje postavená roku 1856. 

Mezi nejvýznamnější památky Chudčic patří především kaple Svatého Kříže a Křížová 
cesta nad Chudčicemi. Původní kaplička stála v centru vesnice, na křižovatce na Dělníku. 

10. dubna 1978 se při opravách zřítila a byla nahrazena moderní kaplí až roku 1996. Nová 

kaple stojí u lesíku Vrzalovy horky. Křížová cesta z roku 1856 se skládá ze 14 pozdně 

barokních kapliček. Začíná na jižním okraji Chudčic a pokračuje do kopce, do lesů nad 

Brněnskou přehradou. Završením cesty je místo zvané U tří křížů, na jehož místě stávala 

kaple Svatého Kříže, pravděpodobně z 15. století. Kapli nařídil zrušit Josef II. roku 1784. Z 

rozprodaného stavebního materiálu byla financována věž farního kostela Svatého Jakuba v 

sousední Veverské Bítýšce. 
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Kulturní akce 

Kulturní život je v mikroeregionu poměrně bohatý a najde se celá řada akcí, za kterými stojí 

se vypravit na návštěvu regionu. Mezi nejvýznamnější kulturní akci ve městě Kuřimi řadíme 

Kuřimské Zámecké kulturní léto, jehož 1. ročník proběhl v roce 2001. Jedná se o sérii 

koncertů, filmových představení a dalších akcí, které probíhají na nádvoří zámku, které má 

kapacitu cca 400 sedících diváků. V rámci této akce probíhá Zahrada písničkářů – národní 

finále Konkurzu Zahrady pro kategorii jednotlivců a dvojic. V Moravských Knínicích se 

každoročně koná celá řada kulturních akcí. Za návštěvu určitě stojí každoroční hody, 

plesové zábavy a divadelní představení místního sboru. Divácky atraktivní se v poslední 

době také stal hudební festival „Knínice“, který obec pořádá v prostorách areálu 

„Výletiště“. Hojně navštěvovanou kulturní akcí je také vánoční benefiční koncert, který je 

pořádán v kostele sv. Markéty. Ostatní kulturní akce probíhají v prostorách místní 

sokolovny, která má vyhovující kapacitu. V Chudčicích se kulturní život točí kolem místního 

kulturního domu. Zatím se tu nepořádají žádné významnější kulturní akce, které by svým 

významem přesahovaly hranice mikroregionu. Ve Veverské Bítýšce každoročně probíhá 

amatérský divadelní Festival NA PRKNECH. Dále mohou návštěvníci Veverské Bítýšky 

navštívit stálé expozice v Jarošově mlýně a jiné přitažlivé kulturní akce pořádané 

v prostorách mlýna (zejména nejrůznější výtvarné výstavy). O jednotlivých kulturních akcích 

nalezne návštěvník informace na internetových prezentacích jednotlivých obcí. Na 

webových stánkách je možné i zhlédnout fotografie z minulých ročníků těchto akcí.  
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Možnosti sportovního vyžití v mikroregionu  

Možnosti 

sportovního 

vyžití ovlivňují 

významnmě 

návštěvnost 

dané oblasti. 

Mikroregion 

Kuřimka nabízí pestrou škálu sportovišť. Některá sportoviště určitě přesahují hranice 

mikroregionu. Nejvýznamnějším sporotvním lákadlem, kromě značených cyklotras 

a turistických tras, je Městské golfové hřiště Brno Jinačovice, které nabízí 27 jamek 

normovaného hřiště a 6 jamek cvičného hřiště. Přítomnost tohoto hřiště ovlivňuje 

významně cestovní ruch celého regionu, a proto vystává potřeba nabídnout turistům 

i jiné volnočasové aktivity než je golf. S golfovými hráči často přijíždějí i nehráči golfu 

a pro ty, chceme-li je udržet v mikoregionu, musíme zabezpečit odpovídající nabídku 

služeb a turistickcýh atraktivit. Níže následuje přehled sportovních možností dle 

jednotlivých obcí.  

 Obrázek 3: Golfový areál v Jinačovicích, 2008 Zdroj: Golf Brno, 2008 

 
KUŘIM  
 
Severní sportovní a plavecký areál:  
•  krytý bazén (4 dráhy, délka 25 m + dětský bazén s posuvným dnem)  

•  letní koupaliště se 2 kurty na plážový volejbal  

•  2 travnatá fotbalová hřiště  

•  běžecká dráha – ovál 400 m  

•  házenkářské hřiště s umělým povrchem  

•  nafukovací hala montovaná na objektu házenkářského hřiště  

Jižní sportovní areál „U Sokolovny“:  
•  sokolovna s tělocvičnou, fitness a horolezeckou stěnou  

•  2 tenisové kurty  

•  kurt na nohejbal a volejbal  

•  multifunkční hřiště s umělou trávou  
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•  kurt na volejbal s nízkou tribunou  

Hřiště na Podlesí (ul. Kpt. Jaroše):  
•  tenisový kurt (antuka) na Podlesí (TJ Slovan Podlesí, ul. Kpt. Jaroše)  

•  hřiště na Podlesí – prosivka. V zimě využíváno jako kluziště. Na sportovní hřiště  

navazuje dětské hřiště.  

Areál „Komenda“ (ul. Komenského):  
•  asfaltové hřiště pro míčové hry, košíkovou a skateboarding, freestyle na kolech; na  

hřiště navazuje dětské hřiště včetně dětské cyklodráhy  

•  hřiště je v zimě využíváno jako kluziště  

Hřiště tělocvičné jednoty Orel (ul. Třebízského)  
•  multifunkční hřiště (házená, futsbal, košíková, tenis) s umělou trávou v bývalé farské  

zahradě DDM Kuřim  

•  asfaltové hřiště na ul. Jungmannova (2 kurty pro rekreační tenis, cvičná zeď)  

•  budova na ul. Jungmannova (sál se zrcadly je využíván pro různá cvičení)  

•  dělnický dům na ul. Legionářská (sál pro stolní tenis, aerobic apod.)  

Městské golfové hřiště Brno Jinačovice  
•  27 jamkové normované golfové hřiště  

•  cvičná 6 jamková golfová akademie  

•  kompletní tréninkové plochy  

 

MORAVSKÉ KNÍNICE  
•  sokolovna –prostory plně vyhovují pro pořádání tělovýchovných a společenských  

akcí.  

•  hřiště pro kopanou – v sousedství Sokolovny  

•  hřiště pro tenis a odbíjenou – v sousedství Sokolovny  

•  možnost vyjížděk na koni 

•  nohejbalové hřiště -„Výletiště“, které je využívané i pro kulturní akce  

 

 

CHUDČICE  
•  tělocvična v Kulturním domě  

•  koupaliště v obci  

•  sauna  

•  fotbalové hřiště  
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•  tenisové kurty  

  

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA  
•  tělocvična za Kulturním domem na ulici Pavla Perky  

•  víceúčelové hřiště Na Ostrůvku  

•  sportovní areál TJ (fotbal, hokej, tenisové kurty)  

 

 

Mikroregionem prochází celá řada značených tras, neodpovídá tomu vak doprovodná 

infrastruktura (pujčovny kol, servis kol apod.). Tyto nedostatky mohou být odstraněny 

po úspěšném zrealizování tohoto projektu, kde více turistů v regionu přinutí místní 

podnikatatele, aby začali poskytovat v hojnější míře tyto služby. Pokud místní 

podnikatelé nezareagují, ublíží to celému mikroregionu, neboť se zákonitě dostaví 

pokles turistů, kteří budou ochotni mikroregion navštívit.  

 

Možnosti ubytování a stravování  

Ve mikroregonu Kuřimka se nachází přes pětadvacet stravovacích zařízení, která se 

liší technickým stavem a kvalitou nabízených služeb. Návštěvníci se mohou 

v jednotivých lokalitách mikroregionu stravovat v zařízení nejrůznějších úrovní 

od bufetů až po luxusní restaurace. Obecně platí pravidlo, že čím významnější 

lokality, tím je škála stravovacích zařízení pestřejší. Cílem provozovatelů 

stravovacích zařízení by měla být spokojenost návštěvníků i místních obyvatel, 

protože spokojený návštěvník se rád vrací. Přehled jednotlivých stravovacích 

zařízení v Tab. 3.  

 

Tabulka 2: Ubytovací a stravovací zařízení v mikroregionu 

  

Počet 
stravovacích 
zařízení 

Počet ubytovacích 
zařízení 

Kuřim 10 2
Moravské Knínice 2 1
Chudčice 2 2
Veverská Bítýška 10 4
Zdroj: Integrovaná rozvojová strategie mikroregionu Kuřimka 
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Mikroregion Kuřimka nabízí širokou paletu ubytovacích kapacit od kempů 

(lokalizovaný v blízkosti Brněnské přehrady) až po čtyřhvězdičkový hotel (Hotel 

Kaskáda v golfovém areálu). V mikroregionu není problém s počtem kapacit, ale 

s jejich vytížeností během roku. Poskytovatelé ubytování by se měli zaměřit na to, 

jak přilákat turisty do oblasti a jak je co nejdéle v regionu „udržet“. Jedinou obcí, kde 

není oficiálně poskytovano ubytování, jsou Moravské Knínice. Následující tabulka 

uvádí počty ubytovacích zařízení v mikroregionu. V obci Moravské Knínice je 

ubytování v soukromí nabízeno. 
 
Tabulka 3: Ubytovací zařízení dle jednotlivých druhů 
Obec Hotely ubytovny Penziony Kempy 
Kuřim 1   1   
Moravské Knínice         
Chudčice       2
Veverská Bítýška 2 1   1
Zdroj: Integrovaná rozvojová strategie mikroregionu Kuřimka 

 

Dopravní dostupnost 

Silnice  

Obce mikroregionu Kuřimka jsou vzájemně propojeny silnicí II/386 Kuřim – Veverská 

Bítýška – Ostrovačice, která je pro ně společným dopravním prvkem. Touto silnicí 

jsou obce připojeny v Ostrovačicích na tranzitní tah dálnice D 1 Praha - Brno – 

Vyškov – Kroměříž – Zlín – st. Hranice SR, a to mimoúrovňovou všesměrnou 

křižovatkou Exit 178 Ostrovačice. Veverská Bítýška je od této křižovatky vzdálena 

cca 10 km.  

  

Silnice II/386 je přibližně vedena údolím potoka Kuřimka, který překonává několika 

přemostěními a pod Veverskou Bítýškou se vlévá do řeky Svratky. Řeku Svratku 

překonává silnice II/386 rovněž mostem pod Veverskou Bítýškou.   

  

Severně od Kuřimi je II/386 připojena na silnici I/43  Brno - Svitavy - Králíky - st. 

hranice s Polskem. V Kuřimi silnice II/386 křižuje silnici II/385 Nové Město na Moravě 

- Tišnov - Česká a je na ni připojena silnice III/3646 Bystrc - Jinačovice - Kuřim. 

Silnice II/385 je připojena na I/43 u sousední obce Česká.   
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Silnice I/43 je v zájmovém území nejvýznamnějším silničním tahem, spojuje 

Jihomoravský kraj s krajem Pardubickým, Královehradeckým a Olomouckým. Silnice 

má význam i mezinárodní, je vedena pod označením  E 461 v evropské silniční síti a 

v silniční síti nových členských zemí EU s označením TINA. Je součástí severojižní 

dopravní evropské trasy.   

  

Rozsáhlou změnou v dopravní obslužnosti zájmového území bude realizace stavby 

rychlostní silnice R 43 Brno - Kuřim - Sebranice – křižovatka R 35. R 43 bude 

procházet katastrálním územím Moravských Knínic a Kuřimí, zasáhne do vedení tras 

silnic II/386 a II/385. Silnice II/386 pak bude spojkou mezi dálnicí D 1 a R 43 v území 

mezi Rosicemi a Kuřimí.  

  

Zásadním úkolem R 43 bude propojení rychlostní silnice R 52 jižně Brna a R 35 u 

Moravské Třebové. R 43 bude součástí nejvyšší transevropské dálniční sítě. 

Současné dopravní zatížení zastavěných území měst a obcí, kudy prochází, bude 

převedeno z trasy I/43 na rychlostní silnici R 43. Na nové trase bude možno zástavbu 

ochránit protihlukovými opatřeními.  

  

Stále ještě se posuzuje možnost vedení R 43  tzv. Boskovickou brázdou, 

urbanizovaným prostorem mezi Ostrovačicemi, Veverskou Bítýškou a Chudčicemi. 

Realizace v této poloze by měla zásadní negativní vliv na rozvoj cestovního ruchu a 

rekreace v území mikroregionů "Kuřimka"a "Svazek obcí Panství hradu Veveří", které 

je zázemím pro obyvatele Brna. Byly by zasaženy přírodní a kulturní hodnoty území, 

přičemž by trasa dopravně nesloužila pro odlehčení některých částí Brna zatížených 

dopravou ve směru sever - jih.  

  

Posouzením dopravní intenzity v jednotlivých obcích mikroregionu, které leží na 

silnici II/386, můžeme konstatovat, že mimo Kuřim je stav intenzity dopravy setrvalý, 

bez větších výkyvů. Pravděpodobně je to dáno výrazným snížením intenzity 

zemědělské dopravy způsobené útlumem zemědělství, které se částečně nahradilo 

osobní dopravou způsobenou nárůstem automobilizace.  

Výrazný nárůst intenzity dopravy z Kuřimi ve směru na Tišnov a Jinačovice a z centra 

města na I/43 je třeba vzít na vědomí. Řešení je možné výstavbou R 43 v původní 

trase "Německé dálnice" a vybudováním severní tangenty města Kuřimi.   
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Železnice  

Zastavěným územím města Kuřim a jeho katastrálním územím je vedena železniční 

trať č. 250 (Praha) - Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno – Břeclav – Kúty a zpět. 

Železniční trať je dvoukolejná, elektrifikovaná. Trať je součástí doplňkové sítě 

evropských komunikací TINA.  

Těleso tratě je v území stabilizováno, dělí Kuřim na dvě  části a je pro město 

dopravní barierou, ovlivňující jeho stavební rozvoj. V centrální části města je stanice 

Kuřim.  

Ze západního záhlaví vychází železniční vlečka v délce cca 3 km do průmyslové 

zóny na severním okraji města. Ze stejného záhlaví vycházela v minulosti železniční 

trať vedená z Kuřimi do Veverské Bítýšky; navazovala na  tzv. Tišnovku, která byla v 

padesátých letech rovněž zrušena a provoz převeden na nově vybudované těleso 

tratě Brno - Havlíčkův Brod.  

Těleso tratě do Veverské Bítýšky je z velké části v území zachováno a počítá se z 

využitím pro turistické a cykloturistické účely.   

  

Lodní doprava  

V letní turistické  sezóně provozuje Dopravní podnik města Brna po hladině Brněnské 

přehrady lodní dopravu, s návazností na obec Chudčice a Veverská Bítýška. 

Konečná stanice lodní dopravy je na levém břehu před mostem na silnici II/386, je 

však mimo katastrální území obou obcí. V zimním období jsou přístavní mola 

odstraněna a uložena do doků v Bystrci, na březích zůstane pouze betonové 

schodiště. 
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Obrázek 3: Dopravní síť v mikroregionu Kuřimka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: www.mapy.cz, 2008 
 

 

2.4 Cílové skupiny projektu 

 

Tato kapitola popisuje všechny relevantní beneficienty projektu, kterým budou z realizace 

projektu plynout přínosy. K hlavním cílovým skupinám projektu patří zejména turisté 

přijíždějící do mikroregionu, jednotlivé obce mikroregionu a místní podnikatelé, poskytující 

služby v oblasti cestovního ruchu. 

 

2.4.1 Návštěvníci mikroregionu 

 

Projekt bude mít největší pozitivní dopad na příchozí návštěvníky mikroregionu, kteří 

navštěvují v současné době tento mikroregion za účelem poznání kulturních a přírodních 
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zajímavostí oblasti. Jedná se především o hrad Veveří, golfový areál a přírodní památky 

(turistika a cykloturistika). Projekt by měl zvýšit povědomí potenciálních turistů o možnostech 

využití volného času v mikroregionu Kuřimka. Díky vzniklým internetovým stránkám budou 

mít možnost získat informace o plánovaných akcích i turisté žijící mimo mikroregion 

Kuřimka. K lepší orientaci v mikroregionu přispějí informační tabule, které budou umístěny 

na turisticky frekventovaných místech mikroregionu a v partnerské obci Jinačovice. Tento 

informační systém bude podpořen informačním kioskem, který bude umístěný v Kuřimi. 

Informačním kiosek umožní návštěvníkům v kteroukoliv dobu zjistit si informace o lokalitě, 

ubytovaní či stravování. Dále budou přes členské obce a jejich partnery distribuovány 

informační materiály. Díky rozmanitým druhům propagačních materiálů lze předpokládat, že 

dojde ke zvýšení atraktivnosti mikroregionu jako celku a následně vzroste počet turistů. 

 

2.4.2 Mikroregion, obce mikroregionu 

 

Realizace projektu ovlivní nejen celý mikroregion ale i jednotlivé obce mikroregionu. 

Zvýšená propagace a příliv turistů bude mít pozitivní vliv na ekonomický růst oblasti. Díky 

tomu dojde k rozvoji nabízených služeb v oblasti cestovního ruchu a následně ke snižování 

nezaměstnanosti. Rozvoj cestovního ruchu bude dále pozitivně ovlivňovat ekonomický 

vývoj jednotlivých členských obcí svazku i celého mikroregionu. V zájmu ochrany přírodního 

bohatství se bude muset věnovat zvýšená pozornost pohybu návštěvníku v přírodních 

parcích a po trasách turistických cest apod., aby nedocházelo ke škodám na přírodním 

bohatstvím a vzniku lokálních skládek odpadů, v důsledku zvýšeného turizmu.  

 

2.4.3 Podnikatelský sektor 

 

Úspěšná realizace projektu přispěje také k rozvoji podnikání v oblasti cestovního ruchu na 

území mikroregionu. Jedná se zejména o poskytovatele ubytovacích, stravovacích 

a dalších služeb pro turisty. Ze zvýšeného turismu by mohli vytěžit podnikatelé, kteří se 

rozhodnou podnikat ve službách, které jsou v mikroregionu nedostatečné, a to zejména 

půjčovny a servisy sportovního vybavení, zejména pak cykloservisy. Zvýšený zájem turistů 

o mikroregion bude vytvářet zvýšené nároky na kvalitu poskytovaných služeb, což bude 

významnou příležitostí pro místní podnikatele. Vybraní poskytovatelé služeb v cestovním 
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ruchu budou využiti také při distribuci propagačních materiálů. Díky tomu dojde k propagaci 

mikroregionu jako celku.  

 

 

2.5 Aktivity projektu 

 

2.5.1 Předinvestiční fáze 

 

V předinvestiční fázi, která bude probíhat od prosince 2007 do dubna 2008, bude 

vypracována žádost o dotaci z ROP Jihovýchod včetně zkompletování všech povinných 

příloh nutných k registraci projektu. Hlavním výstupem předinvestiční fáze bude registrace 

projektu. V této fázi také bude započato hledání partnerů projektu, potřebných zejména pro 

rozšíření míst dopadu projektu. Dále budou specifikovány úkoly manažera mikroregionu, 

který bude zodpovědný za realizaci projektu. Tento manažer se bude podílet na koordinaci 

a řízení projektu v rámci následné investiční fáze projektu. 

 

2.5.2 Investiční fáze 

 

Investiční fáze tohoto projektu bude probíhat v období mezi květnem 2008 až červencem 

2009. V této fázi dojde k realizaci veškerých aktivit spojených s plněním stanovených 

cílů navrhovaného projektu. Součásti a položky jednotlivých aktivit projektu v investiční fázi 

jsou podrobně popsány ve 3. části studie proveditelnosti – Technické a technologické řešení 

projektu. 

 

Aktivity spojené s realizací investiční fáze projektu: 

 

 

1. Marketingová studie 
Marketingová studie bude zadána odborné firmě na počátku investiční fáze projektu. 

Na základě výsledků bude nastaveno další směřování mikroregionu v oblasti 

cestovního ruchu.  
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2. Tvorba internetového portálu 
Nejprve budou stanoveny požadavky na internetové stránky, následně budou 

kontaktování možní zhotovitelé internetového portálu, porovnány jednotlivé nabídky 

a bude vybrán dodavatel. 

Poté bude vytvořen a postupně zprovozněn společný internetový portál pro 

mikroregion Kuřimka s provázaností na jednotlivé obce. Na tomto portálu budou 

zveřejňovány informace o možnosti ubytování a stravování, novinky, zajímavosti, 

plánované kulturní a společenské akce na území mikroregionu. Internetový portál 

bude provázán i s informačním kioskem tak, aby byla zajištěna co nejširší 

informovanost návštěvníků mikroregionu. 

 

3. Propagace prostřednictvím propagačních materiálů 
V přípravné fázi projektu bude úkolem manažera mikroregionu ve spolupráci 

s vedením mikroregionu vybrat podle stanoveného rozpočtu dodavatele jednotlivých 

propagačních materiálů (podrobný popis všech propagačních materiálů je uveden 

v části 3. této studie proveditelnosti). 

Návrh, výroba a tisk propagačních materiálů bude probíhat na základě stanovených 

smluv a dohod z přípravné fáze. V této části realizace projektu dojde k vytvoření 

nových propagačních materiálů pro mikroregion. 

 

4. Vybudování regionálního systému informování turistů 
Přípravná fáze, výběr dodavatelů – podobně jako u tvorby propagačních materiálů- 

vybere nejprve manažer mikroregionu ve spolupráci s vedením mikroregionu dle 

rozpočtu vhodné dodavatele a ti následně provedou instalaci jednotlivých částí 

systému (informačních tabulí a infokiosku). Jednotlivé součásti zahrnuté do 

informačního systému pro turisty jsou podrobně popsány v 3. části týkající se 

technických a technologických řešení projektu. 

 

 

2.5.3 Provozní fáze 

Během provozní fáze projektu bude probíhat správa a údržba internetového portálů, aby se 

zabezpečila jeho aktuálnost. Dále budou probíhat pravidelné kontroly informačního kiosku a 
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informačních tabulí, zda byly či nebyly poškozeny vandaly či povětrnostními vlivy. Přes obce 

mikroregionu a jejich partnery bude probíhat distribuce propagačních materiálů směrem 

k návštěvníkům mikroregionu.  

 

2.6 Možnost alternativních řešení 

 

Vzhledem k finanční velikosti projektu a možnostem žadatele lze jen velmi těžce nalézt 

vhodnou alternativu, která by pokryla tolik forem propagace jako předkládaný projekt. 

Zvolená struktura se jeví jako optimální vzhledem k finančním možnostem žadatele a 

velikosti mikroregionu. Alternativní řešení by mohly spočívat v nahrazení jedné formy 

propagace druhou, v propagaci jednotlivých obcí samostatně či propagaci jednotlivých obcí 

v rámci jiného sdružení, ale tyto formy by nemusely pokrýt tak široké spektrum potenciálních 

návštěvníků.  

 

2.7 Návaznost projektu na další aktivity žadatele 

 

Realizace projektu navazuje na aktivity a cíle stanovené v Integrované rozvojové strategii 

mikroregionu Kuřimka, kde je jako jedna ze slabých stran označen nevyužitý rekreační 

potenciál mikroregionu. K využití tohoto potenciálu by měla přispět realizace tohoto projektu 

tím, že se zvýší povědomí o regionu a v důsledku tohoto se i pak zvýší návštěvnost regionu.  

 

2.8 Multiplikační efekty projektu 

 

Rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Kuřimka bude mít největší vliv na místní 

podnikatele působící ve službách cestovního ruchu (ubytovaní a stravovaní). Rozvoj 

cestovního ruchu přinese do mikroregionu nová pracovní místa ve službách (ubytování, 

stravovaní, servisy a půjčovny vybavení apod.). Pokles nezaměstnanosti pak kladně ovlivní 

životní úroveň místních obyvatel. Rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu by měl dále 

přispět ke zvýšení příjmů pro obce (daňové příjmy, příjmy z pořádání akcí). Díky tomu bude 
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možné realizovat další rozvojové projekty na území členských a partnerských obcí a tím 

zvyšovat spokojenost obyvatel se životem v jednotlivých obcích. 

 

2.9 Časový harmonogram realizace etap 

 

Projekt je rozdělen do tří časových etap: 

• předinvestiční fáze – listopad 2007 až duben 2008 

• investiční fáze – květen 2008 až červenec 2009 

• provozní fáze – od srpna 2009 

 

Vzhledem k omezeným finančním možnostem žadatele je nutné rozdělit projekt na finanční 

etapy. Financování jednotlivých etap bude zajištěno z vlastních zdrojů. Byly stanoveny 2 

finanční etapy, na konci každé z nich dojde k předložení žádosti o platbu. Podrobné 

znázornění jednotlivých aktivit v čase umožňuje následující tabulka. 

 
Tabulka 4: Časový harmonogram realizace projektu dle etap 
Fáze předinvestiční investiční Provozní
Rok 2007 2008 2009
Měsíc XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX 

Vypracování 
žádosti o 
dotaci                            

Zajištění 
povinných 
příloh k 
registraci 
projektu                          
Registrace 
projektu                         
Hledání 
partnerů 
projektu                                

Příprava 
výběrového 
řízení, 
hledání 
dodavatelů                         
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Zadání 
marketingové 
studie cest. 
ruchu                          

Zadání 
tvorby 
internetového 
portálu                          

Výběr 
dodavatelů, 
zadání 
zakázek                          

Vypracování 
marketingové 
studie a 
strategie                           

Vypracování 
internetového 
portálu                            
Zpracování 
návrhů 
brožur                           

Tisk brožur                          

Provoz 
internetového 
portálu                                 

Propagace 
akcí, 
distribuce 
letáků                                 

Rozšíření 
regionálního 
systému 
informování 
turistů                           

Poradenství                                       

Zpracování 
závěrečné 
zprávy a 
žádosti o 
platbu                         
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pořízení 
stojanů                         

Výroba a 
instalace 
infokiosku                           
Finanční 
etapy  I. Etapa   II. Etapa  

Žádost o fin. 
prostř. (v Kč) 1 200 911,- Kč  1 032 243,- Kč  
 
 

3 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU 
 

Tato kapitola popisuje a zdůvodňuje jednotlivá navrhovaná technologická řešení plánovaná 

pro realizaci projektu Propagace cestovního ruchu Kuřimsko. Veškeré propagační a 

informační materiály, stejně jako internetové stránky, informační kiosky atd., budou 

navrženy tak, aby bylo jasné, že projekt byl financován ze strukturálních fondů EU. 

Označení všech výstupů projektu bude v souladu s pravidly publicity vycházející z Nařízení 

Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 

1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského 

fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj. 

 

3.1 Regionální systém informování turistů 

 

Zavedení regionálního systému informování turistů je nosným produktem navrhovaného 

projektu. Jeho součástí je osazení celkem 9 informačních tabulí do jednotlivých obcí 

mikroregionu a do partnerské obce Jinačovice. Tyto tabule budou umístěny na náměstích a 

návsích jednotlivých obcí či u významných atraktivit mikroregionu. Na jednotlivých tabulích 

budou obsaženy informace o jednotlivé obci či atraktivitě regionu, součástí bude 

samozřejmě mapa s popisem jednotlivých obcí mikroregionu. Dále bude po mikroregionu 

nainstalováno 16 výlepových ploch, které budou sloužit návštěvníkům a místním 

k informování o jednotlivých kulturních, sportovních či společenských akcí v mikroregionu či 
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jeho blízkém okolí. Veškeré cedule budou vyhotoveny v jednotném grafickém stylu, aby 

návštěvník na první pohled poznal, že se nachází v členské či partnerské obci mikroregionu.  

3.2 Internetový portál 

 

Jako hlavní distribuční kanál informací k potenciálním turistům byl zvolen internet, konkrétně 

technologie www stránek. Webová prezentace bude vytvořena v jazyce HTML, který 

podporuje nasazení zařízení umožňujících on-line práci s internetem prostřednictvím www 

prohlížeče (PC, kiosek, mobilní zařízení, atd.). Součástí tvorby internetového portálu bude 

registrace domény, zprovoznění portálu a tvorba grafického a strukturálního designu. 

Internetový portál bude proveden v jednotném grafickém stylu, shodném s ostatními 

produkty tohoto projektu. Z podkladů internetového portálu bude vycházet i informační 

kiosek. 

 

Data budou oddělena od grafické a strukturální části, což umožní jejich libovolné 

zobrazování dle požadavku uživatele. Tato data bude možné využívat on-line různými 

systémy s individuálními grafickými rozhraními. Dále pak budou vytvořeny filtry pro třídění 

a sdílení dat a pravidla pro využití typového zařazení a vzájemné kontextové provázanosti. 

Důležitou technologií bude i síťová inteligence (třídění a sdílení dat mezi podobnými 

internetovými portály dle stanovených filtrů a pravidel). 

 

Vybere se dodavatel, který zajistí odpovídající službu pro umístění a budoucí provoz 

(hostování) www prezentace na internetu.  

 

Součástí portálu budou tyto informace: 

• informace o Mikroregionu Kuřimka 

• informace o jednotlivých obcích mikroregionu 

• informace o probíhajících akcích (kulturní, společenské, sportovní, atd.) 

• informace o možnostech ubytování s online rezervací 

• stravovací služby s online rezervací 

• informace o turistických trasách 

• mapy 

• přírodní zajímavosti 
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• kulturní a historické památky 

• fulltextové vyhledávání 

• informace o možnostech sportovního vyžití 

• předpověď počasí 

 

3.3 Informační kiosek 

 

Projekt počítá v rámci zvýšení dostupnosti informací pro turisty s instalací jednoho 

informačního kiosku uzpůsobeného venkovním podmínkám. Kiosek by měl být umístěn na 

náměstí ve městě Kuřimi nebo na vlakovém nádraží v tomto městě. Definitivní rozhodnutí, 

kde bude kiosek umístěn, padne na základě analýzy, která má říci, která z navrhovaných 

variant je nejvhodnější z pohledu návštěvníků a z pohledu ochrany před vandalismem. 

Informační kiosek bude umožňovat přístup na nové internetové stránky mikroregionu, bude 

tedy možné díky němu získat veškeré potřebné informace. Dále z něj bude umožněn 

přístup na vybrané internetové stránky (internetové zpravodajství, jízdní řády). Informační 

kiosek tedy umožní turistům získat veškeré potřebné informace. Turista bude moci získat 

informace v českém, německém a anglickém jazyce. 

Potřebám tohoto projektu nejlépe vyhovuje kiosek, který bude samostatně stojící a bude 

uzpůsoben venkovním podmínkám. Kvůli ochraně před vandalismem bude kiosek opatřen 

zabezpečovacím systémem.  

 

3.4 Propagační materiály  
 

Projekt počítá s vytvořením informačních brožur o mikroregionu.Tvorbě propagačních 

brožur bude předcházet navržení jejich jednotného grafického zpracování a obsahu. 

Bude vytvořen jednotný grafický styl propagace – logo mikroregionu, grafický vzhled 

a motivy typické pro mikroregion. Dle jednotného grafického stylu budou vyrobeny 

veškeré materiály, které vzniknou v průběhu realizace projektu. Na všech tištěných 

materiálech bude uvedena řádně publicita projektu a odkaz na www stránky 

mikroregionu. Umístění odkazu na informačních a propagačních materiálech má 

přispět k nárůstu návštěvnosti stránek a tím i informovanost potenciálních turistů 

o možnostech trávení volného času v mikroregionu. 
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Brožury 

Vzniklé propagační brožurky budou podrobně informovat potenciální návštěvníky 

o mikroregionu Kuřimka (základní informace o jednotlivých obcích mikroregionu) a 

dále především o aktuálních kulturních, společenských a sportovních akcích v této 

oblasti. Nedílnou částí bude i kompletní přehled poskytovatelů ubytovacích, 

stravovacích a jiných doprovodných služeb v mikroregionu a v nejbližším okolí, kde 

budou uvedeny kontakty na jednotlivé provozovatele. Do středu brožury bude všita 

rozkládací mapa celého mikroregionu, kterou si bude moci návštěvník vyjmout a 

použít na cestách po mikroregionu.  

 

Brožurky budou tištěny tak, že budou obsahovat barevné i černobílé stránky. 

Předpokládaný rozsah stran je 32 formátu A5. Texty v brožůrkách budou v českém, 

anglickém a německém jazyce. Předpokládaný náklad brožur činí 20 000 kusů. 

3.5 Náklady na distribuci propagačních materiálů 

Tato položka zahrnuje náklady spojené s distribucí propagačních materiálů k partnerům 

projektu. K distribuci budou využity zejména obecní úřady, partnerská informační centra, 

vybraná sportoviště (golfový areál), ubytovací a stravovací zařízení.  

 

3.6 Marketingová strategie (marketingová studie) 
 

Za cíl vypracování marketingové strategie lze považovat dosažení výstupů, které navrhnou 

řešení problematiky zkvalitnění a rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu pro 

návštěvníky mikroregionu Kuřimka, a tím způsobí jeho zatraktivnění mezi ostatními 

mikroregiony. Mezi požadované výstupy dané studie lze zahrnout: 

• Profil turistické destinace (dostupnost, spádovost, vybavení infrastrukturou, typ 

atraktivit). 

• Analýza trhu – cílový zákazník (kam jezdí, jak zde nejčastěji tráví dovolenou, kolik 

zde průměrně stráví dní, jaké ubytování vyhledává, věková struktura, příjmová 

struktura, jestli jezdí jako skupiny, jednotlivci či s rodinou, kolik zahraničních 

návštěvníků), konkurence na trhu. 

• SWOT analýza. 
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• Marketingový mix – nalezení nejvhodnějšího a nejvyhledávanějšího produktu 

cestovního ruchu, volba vhodné cenové politiky, distribuce a propagace. 

• Nalezení partnerů – zajištění spolupráce s místními firmami, obcemi a neziskovými 

organizacemi. Nalezení dodavatelů služeb. 

• Marketingová strategie, ve které budou stanoveny dlouhodobí i krátkodobé cíle 

rozvoje CR v oblasti mikroregionu. 

• Navržení sloganu např.: „Poznejte nepoznané krásy Jižní Moravy“. 

 

Marketingová strategie bude vypracována specializovanou firmou. 

 

4 ANALÝZA TRHU 
 
Cílem této části studie proveditelnosti je zanalyzovat situaci na trhu a zdůvodnit potřebu 

předkládaného projektu. Při zpracování této kapitoly bylo vycházeno především ze statistik 

Českého statistického úřadu, statistik agentury Czechtourism a ze statistik Jihomoravského 

kraje (Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007-2013).  

 

 

4.1 Analýza relevantní konkurence 

 

Území mikroregionu Kuřimka je součástí turistické oblasti Brno a okolí (dle členění 

Czechtourism). Do této oblasti náleží širší zázemí statutárního města Brna. Hlavními 

turistickými lákadly mikroregionu jsou bezpochyby mírně zvlněná krajina, Golfový areál 

Kaskáda, hrad Veveří a Brněnská přehrada, které jsou každoročně hojně navštěvovány jak 

tuzemskými, tak i zahraničními turisty.  

 

Mikroregion Kuřimka leží v regionu, který nemá o turistické atraktivity nouzi. Turisticky 

významná místa v okolí by měla být brána jako příležitost dalšího rozvoje cestovního ruchu 

v mikroregionu. V blízkosti mikroregionu či okrajově v něm se nalézají např.: hrad Veveří, 

Brněnská přehrada, statutární město Brno a není daleko z mikroregionu do CHKO 

Moravský kras, které patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Na 

celém území je známo více než 1100 jeskyní, z nichž čtyři jsou přístupné veřejnosti. 
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Punkevní jeskyně s možností plavby na podzemní říčce Punkvě spojené s prohlídkou dna 

propasti Macocha, Kateřinská jeskyně, která je známá unikátními hůlkovými stalagmity, 

jeskyně Balcarka s bohatou a barevnou krápníkovou výzdobou a Sloupsko-šošůvské 

jeskyně, tvořené mohutnými chodbami a podzemními propastmi. Statutární město Brno 

nabízí bohaté možnosti kulturního vyžití v divadlech, muzeích, galeriích, kinech a klubech. 

Kromě toho může návštěvník navštívit celou řadu kulturně historických památek (Špilberk, 

Starou radnici, Zelný trh, vilu Tugendhat atd.). Svůj volný čas může návštěvník též strávit 

sportovními aktivitami v jednom z brněnských sportovních zařízeních. Nevýhodou může být 

právě vysoká návštěvnost této lokality, neboť lidé v dnešní době čím dál tím víc hledají klid 

pro relaxaci a to může nabídnout právě oblast mikroregionu Kuřimka.  

 

Mikroregion Kuřimka by mohl těžit z toho, že se nachází právě v zázemí města Brno, neboť 

ceny ubytovaní jsou zde výrazně nižší než v samotném Brně a do Brna díky dobré dopravní 

dostupnosti to není daleko. Toto je i podpořeno dobře fungujícím Integrovaným dopravním 

systém Jihomoravského kraje. Tento potenciál by mohl být zejména využit v příměstské či 

víkendové turistice. Naopak nevýhodou může být to, že turistická oblast Brno a okolí je 

brána jako nejdražší a nejpočetnější co se týče lůžek v rámci Jihomoravského kraje (viz. 

Tabulka 6). Tato statistika je zkreslena statutárním městem Brnem.  

 

Možnosti trávení volného času v mikroregionu se jeví jako ideální pro zařazení do 

nejrůznějších turistických balíčků, které se specializují na Brno a jeho okolí. Spojit návštěvu 

hradu Veveří s plavbou na Brněnské přehradě (v důsledku odsinicovaní nádrže to nebude 

pro turisty možné) a strávením víkendu v golfovém areálu. I vypuštěná Brněnská přehrada 

by se mohla stát zajímavým cílem cestovního ruchu, neboť se tomu tak stane po dlouhé 

době. V rámci balíčku by měl turista možnost se seznámit i s krásami Jihomoravského kraje 

ležícími mimo území mikroregionu. Máme tím na mysli spojení kulturně-historického vyžití 

ve městě Brně s přírodními krásami v Moravském krasu.  

 

Výhodou mikroregionu může být to, že není tak okoukaný jako konkurenční oblasti 

v Jihomoravském kraji (Moravský kras a okolí, Lednicko–Valtický areál a Podyjí). 

Mikroregion by se mohl prezentovat heslem či sloganem „Poznejte nepoznané krásy Jižní 

Moravy“. 

 

 Strana 31 (celkem 53)  

http://www.moravskykras.net/punkevni-jeskyne.html
http://www.moravskykras.net/propast-macocha.html


Propagace cestovního ruchu „na Kuřimsku“ 
Studie proveditelnosti 

Rozvoj cestovního ruchu by měl směřovat směrem ke kooperaci mezi regiony a 

poskytovateli služeb. Cílem je dosažení zdravé konkurence, která přispěje ke zkvalitnění 

poskytovaných služeb v cestovním ruchu. Dále by měl rozvoj směřovat k tomu, aby se 

aktivity a atraktivity navzájem doplňovaly. V našem případě to znamená okolí Moravského 

krasu – turistika zaměřená na poznání přírodních krás, statutární město Brno – kulturně-

historická turistika, mikroregion Kuřimka – víkendová turistika v zázemí města Brna. 

 

Porovnáme-li tabulku 3 a 6, dojdeme k závěru, že v mikroregionu Kuřimka se nachází 8 

z celkových 163 ubytovacích zařízení turistické oblasti Brno a okolí v procentuálním 

vyjádření to znamená necelých 5%. Kromě Hotelu Kaskáda se jedná o ubytovací zařízení 

nižší kategorie. Vzhledem k tomu, že se v mikroregionu rekreuje většinou domácí klientela, 

která spíše preferuje levnější formy ubytování, mohlo by to být výhodou v konkurenčním 

prostředí.  

 
Tabulka 5: Ubytovací kapacity a průměrná cena v turistických oblastech JM kraje (údaje k 31.12.2005) 

 
Zdroj: Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007-2013 – analytická část 
 

4.2 Analýza a odhad relevantní poptávky 

 

Projekt si klade mimo jiné za cíl zvýšit povědomí o mikroregionu mezi potenciálními 

návštěvníky. Cílovými skupinami pro projekt budou především návštěvníci mikroregionu 

Kuřimka a poskytovatelé ubytovaní a stravování v mikroregionu. Z uvedené tabulky 7 

vyplývá, že domácí návštěvníci nejčastěji přijeli do Jihomoravského kraje z důvodu 

pobytové rekreace a zahraniční návštěvníci přijížděli za turistikou. U domácích turistů též 

hrála významnou roli i turistika. Vzhledem k dnešní poměrně hektické době vystává čím dál 

tím víc potřeba u lidí trávit volný čas aktivně a mimo zázemí velkých měst. Toto by mělo 

nahrávat zejména mikroregionu Kuřimka, který se nalézá v zázemí města Brna a nabízí 

celou řadu možností pro víkendovou turistiku. Značnou výhodou oproti jiným lokalitám je i 
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poměrně dobrá dopravní dostupnost do města Brna. První cílovou skupinou, kterou může 

projekt Propagace cestovního ruchu „na Kuřimsku“ oslovit, je skupina právě obyvatel 

Brněnského zázemí. Tomu to i nahrává fakt dobré dopravní dostupnosti. Tento typ 

návštěvníka přijede do mikroregionu buď hromadným dopravním prostředkem nebo 

automobilem a v mikroregionu stráví obvykle půl dne a vrací se zpět do Brna. Ze služeb 

cestovního ruchu navštíví stravovací zařízení či půjčovnu sportovního vybavení. Dalšími 

potenciálními návštěvníky mikroregionu jsou milovníci golfu, lidé projíždějící po silnici 43 a 

„čundráci“ (dále i cykloturisté a pěší turisté). Milovník golfu přijede do mikroregionu a většinu 

dne stráví v golfovém areálu případně v Brně. Ze služeb cestovního ruchu využije ubytovací 

a stravovací zařízení v areálu. Zajímavý potenciální návštěvník je doprovod hráče, který 

neholduje golfu. Tento návštěvník by právě mohl strávit svůj čas poznáváním mikroregionu, 

bude-li mít o mikroregionu odpovídající informace. Lidé projíždějící po silnici mohou svoji 

cestu přerušit a strávit několik hezkých chvil v mikroregionu a někdy příště sem pak zavítat 

na delší dobu. Ze služeb pravděpodobně nejvíce využijí stravovací zařízení. Cílová skupina 

„čundrák“ (dále i cykloturisté a pěší turisté) přijíždí zpravidla do mikroregionu hromadnými 

dopravními prostředky a zejména si prochází či projíždí zdejší krajinu a vychutnává si ji 

plnými doušky. Na svých cestách samozřejmě navštěvuje zdejší pamětihodnosti. Každá 

z cílových skupin se má, dle svých možností, kde ubytovat a co navštívit. To, aby 

potenciální klientela věděla, že mikroregion Kuřimka má co nabídnout, se musí uskutečnit 

tento propagační projekt, který na tyto krásy a možnosti trávení volného času co nejširší 

okruh turistů upozorní. Návštěvníkem může být kdokoliv, kdo se hodlá v mikroregionu 

chovat tak, aby nedocházelo ke škodám na životním prostředí  k porušování zákonů a 

narušování mezilidských vztahů.  

 
Tabulka 6 Důvody návštěvy Jihomoravského kraje 

 
Zdroj: Turistický barometr – šetření domácí a zahraniční návštěvnosti na jižní Moravě 2004, str.17 

 Strana 33 (celkem 53)  



Propagace cestovního ruchu „na Kuřimsku“ 
Studie proveditelnosti 

 

Následující tabulka ukazuje základní údaje o ubytovacích zařízeních a počtu hostů 

v jednotlivých krajích a v celé České republice. Z údajů vyplývá dominantní postavení 

Hlavního města Prahy v disponibilním počtu lůžek a v počtu turistů. V porovnání s ostatními 

kraji je v Jihomoravském kraji velmi vysoký počet hostů na 1 lůžko (34,6). Tato obsazenost 

lůžek je druhá nejvyšší po Praze, tedy výrazně nadprůměrná. Vzhledem k počtu hostů 

v kraji je ubytovací kapacita Jihomoravského kraje poměrně malá.  

Po realizaci projektu dojde k dalšímu nárůstu počtu turistů v mikroregionu, a tím se zvýší 

požadavky na současné ubytovací kapacity. To je příležitost pro místní podnikatele, kteří 

prostřednictvím rozšíření služeb souvisejících s cestovním ruchem přispějí k ekonomickému 

rozvoji celého mikroregionu. Cílem by mělo být dosažení vyšší obsazenosti lůžek během 

roku a zvýšení tržeb místních podnikatelů působících ve službách cestovního ruchu. K vyšší 

obsazenosti během roku může přispět tento projekt tím, že se v marketingové strategii 

navrhnou taková opatření, která přispějí k zatraktivnění mikroregionu v jednotlivých ročních 

obdobích, a v důsledku toho bude pak počet návštěvníků v průběhu roku vyrovnaný a dojde 

tím i ke zvýšení vytíženosti lůžek.  
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Tabulka 7: Základní údaje o cestovním ruchu v jednotlivých krajích ČR (k 31.12.2005) 

 
Zdroj: Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007-2013 – analytická část 
 

Tabulka číslo 9 ukazuje, že v letech 2003 – 2005 rostl počet ekonomických subjektů 

v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb. K nárůstu došlo nejen absolutně, ale 

i v podílovém porovnání vůči všem ekonomickým subjektům. Tento nárůst je způsoben 

rozšiřováním turistické nabídky a zvyšováním počtu turistů v Jihomoravském kraji. Z těchto 

důvodů dochází ke zvyšování tlaku na zvyšování kvality a rozšiřování kapacit ubytovacích 

a stravovacích služeb. Důležitým kritériem by měla byt kvalita poskytovaný služeb, neboť 

spokojený zákazník se rád vrací. K pokračování těchto trendů by měla i přispět realizace 

projektu Propagace cestovního ruchu „na Kuřimsku“.  
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Tabulka 8: Vývoj počtu ekonomických subjektů v ubytovacích a stravovacích službách v JM kraji 

 
Zdroj: Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007-2013 – analytická část 
 
 
Z  grafu 1 o frekvenci využití informačních zdrojů při plánování dovolené vyplývá, že 

nejčastěji turisté využívají pro plánování dovolené svých vlastních zkušeností a doporučení 

přátel. V poslední době však stále častěji využívají potenciální turisté informací 

z internetových zdrojů. Internetová prezentace se stane důležitým propagačním 

prostředkem mikroregionu, zejména z důvodu možnosti oslovení potenciálních turistů ze 

vzdálenějších oblastí. Dále by se měli poskytovatelé služeb snažit o co největší kvalitu 

nabízených služeb, neboť spokojený zákazník se rád vrací na místa, kde byl spokojen a 

svou spokojenost dál šíří mezi nejbližšími a známými. 

 
Graf 1: Frekvence využití informačních zdrojů při plánování dovolené 

 
Zdroj: Domácí cestovní ruch v České republice, Czechtourism duben 2004 
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Tabulka 9 popisuje nejčastější formy trávení volného času v JM kraji v roce 2004. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina turistů trávila volný čas návštěvou kulturních, 

historických a přírodních zajímavostí, příp. výlety do okolí. V roce 2004 ještě nebyla 

vybudována dostatečně hustá síť cyklotras, a proto této aktivity využívalo pouze 25% turistů. 

V současnosti dochází právě k bouřlivému rozvoji cykloturistiky a podíly cykloturistů v JM 

kraji na celkovém počtu turistů neustále stoupají. V rámci realizace tohoto projektu budou 

v propagačních materiálech právě publikovány informace o trávení volného času ve výše 

zmíněných volnočasových aktivitách, které se jeví jako jedny ze nejperspektivnějších.  

 
 Tabulka 9: Forma trávení volného času turisty v JM kraji v roce 2004 

 
Zdroj: Turistický barometr Jižní Moravy 2004, dostupný na www.kr-jihomoravsky.cz 
 
 
Z tabulky 10 vyplývá, že v posledních letech mírně poklesl počet hromadných ubytovacích 

zařízení i lůžek. Průměrná cena za ubytování roste, ale pouze mírným tempem. Zvýšení 

ceny je způsobeno především vlivem inflace, nikoliv reálným nárůstem reálných cen 

ubytovacích služeb v Jihomoravském kraji. Celkový počet turistů ve sledovaných letech 

kolísal. Docházelo však k pozvolnému nárůstu počtu zahraničních turistů a počtu 

přenocování turistů. Průměrná doba pobytu kolísala kolem 3 dnů a byla mírně vyšší 

u domácích turistů než u zahraničních. Dle nás by měl příliv zahraničních turistů do regionu 

pokračovat nadále, neboť Česká republika v závěru roku 2007 vstoupila do Schengenského 

prostoru, a proto se cestování mezi členskými zeměmi výrazně urychlilo a zjednodušilo. 

Dále k rozvoji cestovního ruchu přispívá neustále se zlepšující spojení mezi městem Brnem 

a metropolemi sousedních států. Tento fakt může v budoucnu výrazně ovlivňovat, 

návštěvnost v mikroregionu, neboť z Brna je to otázka pár minut se dostat ke krásám 

mikroregionu Kuřimka.  
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Tabulka 10: Vývoj ukazatelů cestovního ruchu v JM kraji v letech 2003 - 2005  

 

 
Zdroj: Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007-2013 – analytická část 
 
 

Graf 2 ukazuje rozdíly mezi domácími a zahraničními turisty z pohledu délky pobytu 

v Jihomoravském kraji. Návštěvníci ze zahraničí pobývali v Jihomoravském kraji častěji na 

dlouhodobějších (dvoutýdenních) pobytech a zároveň při krátkých návštěvách (jednodenní 

až třídenní pobyty). Naopak většina domácích respondentů byla v kraji na týdenním pobytu. 

Realizace projektu by měla přispět k tomu, aby se tato doba prodloužila. Bude-li mít turista 

kvalitní informace o tom co může v regionu Jižní Moravy navštívit, může se rozhodnout svůj 

pobyt prodloužit a nebo sem zavítat znovu, aby navštívil zbývající krásy Jihomoravského 

kraje. K tomuto samozřejmě může přispět i realizace projektu Propagace cestovního ruchu 

„na Kuřimsku“. Mikroregion by mohl zejména těžit z těch návštěvníků, kteří už poznali např. 

Lednicko-Valtický areál, Brno a Moravský kras a dále mají zájem poznat ostatní nepoznané 

krásy Jihomoravského kraje či si v poklidu zahrát golf.  
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Graf 2: Délka pobytu domácích a zahraničních turistů JM kraji v roce 2004 

 
Zdroj: Turistický barometr Jižní Moravy 2004, dostupný na www.kr-jihomoravsky.cz 
 
 

Z pohledu zahraničních turistů je Jihomoravský kraj nejvíce navštěvován turisty z Polska, 

Německa a Slovenska. Nejvíce času stráví v kraji turisté z Nizozemska – jejich průměrný 

počet přenocování je 4,1, kdežto průměr pro celý kraj je pouze 2,9. Pokud bude mít turista 

jak smysluplně trávit svůj čas v kraji, tak si svůj pobyt tu může prodloužit, ale k tomu, aby se 

mohl kvalifikovaně rozhodnout, potřebuje mít dostatek kvalitních informací. Pro klientelu 

z Nizozemí má mikroregion ideální podmínky, neboť nabízí to, co tato klientela vyhledává 

nenáročné ubytovaní (kempy) a krásnou zvlněnou krajinu. Ve vlastní marketingové strategii 

by právě měly být popsány možnosti a kroky jak tuto klientelu v regionu posílit. K právě 

rozšíření informací mezi potenciální návštěvníky by měl přispět tento projekt. Cílem by mělo 

být uchovat návštěvníky ze stávajících zemí a posílit návštěvníky z okolních zemí.  

 
 
Tabulka 11: Návštěvnost JM kraje zahraničními turisty v roce 2006 
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Zdroj: Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007-2013 – analytická část 
 

4.3 Marketingový mix 

 

1) Produkt (Product) 
Cílem projektu Propagace cestovního ruchu „na Kuřimsku“ je vytvoření komplexního 

produktu propagace cestovního ruchu. Jedním z výstupů projektu bude marketingová studie 

a strategie identifikující potřeby cestovního ruchu a navrhující vhodné strategie jeho rozvoje. 

Do její tvorby bude nutné zapojit co nejvíce subjektů působících v cestovním ruchu na 

území mikroregionu tak, aby se povedlo navrhnout co nejkomplexnější řešení problematiky 

rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu. Dále pak budou vytvořeny informační brožurky, ze 

kterých se návštěvník dozví informace o mikroregionu a o možnostech trávení volného času 

v mikroregionu. Brožurky budou v české, německé a anglické jazykové mutaci. Důležitým 

nástrojem se stanou i nově vzniklé internetové stránky Mikroregionu Kuřimka. Ve všech 

obcích budou postaveny informační tabule s informacemi o mikroregionu a jeho jednotlivých 

obcích, na tyto tabule budou navazovat výlepové plochy, kde budou umisťovány informace 

o jednotlivých sportovních, kulturních a společenských akcích pořádaných v mikroregionu. 

K prezentaci a rozšíření informovanosti o mikroregionu určitě přispěje pořízení informačního 

kiosku, který bude umístěn ve městě Kuřimi. Kiosek bude nabízet informace turistům 

v českém, německém a anglickém jazyce. Výstupem projektu budou také vytvořená 

partnerství mezi mikroregionem a partnerskými obcemi a dále mezi distribučními kanály 

(informační centra a turistické atraktivity) a mikroregionem Kuřimka.  

 

2) Cena (Price) 
Veškeré výstupy vytvořené v rámci projektu budou distribuovány bezplatně k potenciálním 

turistům, přes internet a partnerské distribuční kanály. Tzn. veškeré propagační materiály, 

internetové stránky, informační kiosky budou zájemcům k dispozici zdarma. Na novém 
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webovém portálu se budou moci bezplatně zájemci seznámit s marketingovou strategií 

mikroregionu.  

 

3) Propagace (Promotion) 
Propagace bude probíhat přes distribuční kanály, dále o realizaci projektu budou 

informování i místní podnikatelé, aby se pak následně mohli podílet na rozvoji nabízených 

služeb. Další postup rozvoje mikroregionu a marketingová strategie, vzejdou 

z marketingové strategie, která vznikne v rámci tohoto projektu. Při tvorbě marketingové 

strategie bude nutné zapojit co nejvíce subjektů působících v mikroregionu v oblasti 

cestovního ruchu tak, aby se docílilo co nejkomplexnějšího rozvoje cestovního ruchu 

v mikroregionu Kuřimka.  

 

Mezi základní propagační předměty, jak již bylo zmíněno výše, budou patřit vícejazyčné 

brožury. Propagace mikroregionu bude též probíhat pomocí informačních tabulí a 

výlepových ploch, které budou umístěny v obcích mikoregionu. Důležitým propagačním 

kanálem budou samozřejmě i nově vzniklé webové stránky, které budou poskytovat 

neustále aktualizované informace o dění v mikroregionu.  

Na všech materiálech, které vzniknou v průběhu realizace projektu Propagace cestovního 

ruchu „na Kuřimsku“, budou dodržena pravidla publicity vycházející z Nařízení Komise (ES) 

č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze 

dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj. 

 

4) Místo (Place) 
Distribuce propagačních materiálů bude probíhat prostřednictvím obecních úřadů, obcí 

začleněných do mikroregionu a partnerů projektu. V jednotlivých obcích mikroregionu budou 

na obecních pozemcích nainstalovány informační tabule a výlepové plochy. Pomocí nových 

webových stránek dojde ke zkvalitnění distribučních cest pro poskytovatele 

ubytovacích, stravovacích a jiných služeb v oblasti cestovního ruchu. Internetový portál 

bude umožňovat potenciálním návštěvníkům z tepla domova dozvědět se informace o 

jednotlivých obcích mikroregionu, o možnostech ubytování, stravování a trávení volného 

času v mikroregonu. 
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4.4 Veřejná podpora 

 

Projekt si klade za cíl vytvořit komplexní produkt v oblasti cestovního ruchu v mikroregionu 

Kuřimka. Realizací tohoto projektu dojde k rozšíření a ke zkvalitnění turistické nabídky 

v mikroregionu Kuřimka. Relevantním trhem pro tento projekt jsou především návštěvníci 

mikroregionu, ti jsou zároveň i zákazníky poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu 

v dané oblasti. Vzhledem k tomu, že veškeré propagační materiály a ostatní součásti 

projektu budou distribuovány zdarma, nebudou mít dopady projektu vliv na tržní prostředí 

v oblasti. Charakter projektu nedovoluje omezení konkurence na daném trhu, protože 

k výstupům projektu budou mít stejný přístup všechny zainteresované skupiny v oblasti 

cestovního ruchu. Projekt tedy nezakládá veřejnou podporu. 

 

5 MANAGEMENT PROJEKTU 
 
Tato část studie proveditelnosti řeší problematiku personálního zajištění jednotlivých fází 

předkládaného projektu. V průběhu předinvestiční fáze realizace tohoto projektu byl 

sestaven tým, který se  bude podílet na realizaci projektu. 

 

Vedoucí týmu – Ing. Miluše Macková, předsedkyně Mikroregionu Kuřimka,  

             místostarostka Města Kuřim 

Vedoucí týmu je pověřenou osobou v řízení projektu a zastupuje zájmy celého 

mikroregionu. Zajišťuje finanční krytí projektu a komunikuje s partnery akce. Dále je osobou 

odpovědnou za kontrolu všech finančních toků spojených s přípravou celé akce. Schvaluje 

proplácení všech faktur. Kontroluje práci manažera mikroregionu. Svolává zasedání 

mikroregionu a informuje členy o průběhu jednotlivých prací. V provozní fázi vedoucí týmu 

zajistí prostředky na provoz internetových stránek a distribuci propagačních materiálů 

pomocí partnerů. 

 

Manažer mikroregionu – Ing. Naďa Šíblová, tajemnice mikroregionu Kuřimka 
Úkolem manažera bude zajišťovat administrativně-organizační úkoly spojené s realizací 

projektu (komunikace mezi partnery projektu, poradenskou firmou apod.). Dále pomáhat při 
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zajišťování partnerů projektu v před investiční fázi a v provozní fázi pomoc s distribucí 

propagačních a informačních materiálů. Na závěr projektu provede manažer závěrečné 

vyúčtování projektu ve spolupráci s poradenskou firmou.  

 

Členové týmu – Jiří Brabec,  programový a kulturní pracovník města Kuřim,  
      Radek Jízdný, informatik města Kuřim 

      Odborný konzultant, zástupce Regionální poradenské agentury, s.r.o. 

Při realizaci projektu členové týmu dohlíží na průběh jednotlivých prací a provádí finanční 

kontrolu. Jiří Brabec bude nápomocen při vytváření propagačních a informačních materiálů 

a zodpovědný za jejich náplň. Radek Jízdný bude nápomocen při navrhování webu a 

zavádění informačního kiosku. David Brtna bude dohlížet nad to, aby jednotlivé fáze 

probíhaly dle platných regulí.  

 
Účetní – Yveta Tesařová – účetní Města Kuřim 

Účetní vede po celou dobu realizace projektu oddělené účetnictví v rámci účetních případů 

týkajících se projektu. Na závěr provede kompletní vyúčtování projektu ve spolupráci 

s manažerkou mikroregionu, případně poradenskou firmou. 

 
Graf 3: Organizační schéma realizace projektu 
 

 
 

Ing. Miluše Macková 
 

Vedoucí týmu 

Jiří Brabec a Radek Jízdný 
 

Členové teamu 

Odborný konzultant 
 

Zástupce RPA, s.r.o. 

Ing. Naďa Šíblová 
 

Manažerka mikroregionu 

Yveta Tesařová 
 

Účetní projektu 
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6 ZAJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍHO A OBĚŽNÉHO MAJETKU 
 

6.1 Přehled výdajů v investiční etapě 
 
Tabulka 12: Rozpočet projektu v Kč 

Položka Měrná 
jednotka Množství

Cena za 
jedn. (bez 

DPH) 
Celkem bez 

DPH DPH Celkem s 
DPH 

Brožura (ČJ+AJ+NJ) ks 20 000 20,0 400 000,0 76 000,0 476 000,0
Překlady brožur ks 2 4 000,0 8 000,0 1 520,0 9 520,0
Tvorba internetových 
stránek ks 1 200 000,0 200 000,0 38 000,0 238 000,0

Regionální systém 
informování turistů 
- informační tabule 
- výlepové plochy 

 
ks 
ks 

 
 

10 
16

 
25 000,0 650 000,0 123 500,0 773 500,0

Informační kiosek ks 1 320 000,0 320 000,0 60 800,0 380 800,0
Pojištění DHM ks 1 15 000,0 15 000,0 2 850,0 17 850,0
Náklady na marketing ks 1 10 000,0 100 00,0 19 00,0 11 900,0
Marketingová strategie ks 1 150 000,0 150 000,0 28 500,0 178 500,0
Bankovní poplatky ks 1 2 000,0 2 000,0 380,0 2 380,0
Zpracování studie 
proveditelnosti ks 1 40 000,0 40 000,0 7 600,0 47 600,0

Poradenství v průběhu 
realizace projektu ks 1 20 000,0 20 000,0 3 800,0 23 800,0

Stojany na brožury ks 8 7 700,0 61 600,0 11 704,0 73 304,0
Celkem  1 876 600,0 356 554,0 2 233 154,0
 
Veškeré vynaložené náklady během realizace projektu jsou způsobilé a lze tady na ně 

žádat dotaci z ROP JV. Jednotlivé položky rozpočtu jsou podrobně popsány v části 

3 Technické a technologické řešení projektu. Ceny byly zjištěny průzkumem trhu. 

 
Tabulka 13: Rozložení nákladů 
Náklady Částka v Kč s DPH 
Celkové výdaje projektu 2 233 154,0
Celkové uznatelné výdaje 2 233 154,0
Celkové neuznatelné výdaje 0
Nárok na dotaci (92,5%) 2 065 667,45
Vlastní zdroje žadatele (7,5%) + neuznatelné nákl. 167 486,55
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6.2 Přehled zdrojů financování projektu v investiční etapě 
 
Jednotlivé finanční etapy projektu budou financovány z vlastních zdrojů mikroregionu. 

V případě realizace projektu dojde k mimořádnému navýšení rozpočtu mikroregionu tak, 

aby bylo možné financovat projekt z vlastních zdrojů žadatele.  

 

6.3 Průběh provozního cash-flow  

 

Po realizaci projektu budou jedinými provozními náklady projektu náklady na správu 

internetového portálu, informačního kiosku a náklady na pojištění. Náklady na správu 

internetového portálu zahrnují aktualizaci webu, optimalizaci a poplatky za webhosting. 

Náklady na údržbu informačního kiosku zahrnují náklady spojeného s jeho řádným chodem. 

Pojištění zahrnuje náklady na pojištění informačních tabulí, výlepových plocha a 

informačního kiosku. Veškeré náklady byly stanoveny na základě průzkumu trhu. Provoz 

bude hrazen ze společných finančních prostředků Mikroregionu Kuřimka. 

 
Tabulka 14: Průběh provozních nákladů v Kč 

Rok Položka 2009 2010 2011 2012 2013 
Provoz internetových 
stránek 5000 5000 5000 5000 5000

Údržba informačního 
kiosku 10000 10000 10000 10000 10000

Pojištění pořízeného 
majetku 15000 15000 15000 15000 15000

Celkem 30000 30000 30000 30000 30000
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7 HODNOCENÍ FINANČNÍ EFEKTIVNOSTI PROJEKTU 
 
Součástí příloh projektu. 
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8 ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ (Cost – Benefit Analysis) 
 
Součástí příloh projektu. 
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9 ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK 
 

Kapitola specifikuje, klasifikuje a vyhodnocuje rizika ohrožující nebo narušující 

realizaci projektu. U jednotlivých rizik stanovuje jejich možný dopad a předkládá 

návrh opatření k eliminaci jejich negativního vlivu na přijatelnou míru.  

 

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. 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. 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. 

Koncepční přístup k analýze rizik vychází z kombinace dvou prvků : 

• pravděpodobnost výskytu události nebo kombinace událostí vyvolávajících 

nebezpečí nebo četnost těchto výskytů, 

• míra závažnosti rizika a z něj plynoucí následky. 

 
Tabulka 15: Četnost výskytu rizik 

Kategorie výskytu rizik Popis 

Častá Výskyt je častý, nebezpečí je trvalé. 

Občasná Lze očekávat, že nebezpečí nastane několikrát. 

Malá Vyskytne se někdy během životního cyklu projektu, je rozumné 
předpokládat, že nebezpečí nastane. 

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

Tabulka 16: Kategorie závažnosti rizik 
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Úroveň závažnosti Následky pro další vývoj 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. 

 
V následující tabulce jsou uvedena možná rizika, se kterými se může žadatel v případě 

realizace projektu setkat. U jednotlivých rizik je uvedena závažnost rizika pro realizaci 

projektu, pravděpodobnost výskytu rizika a způsob předcházení jednotlivým rizikům. 

 
 
Tabulka 17: Tabulka analýzy rizik 
Druh rizika Závažnost rizika Pravděpodobnost 

/četnost výskytu 
rizika 

Předcházení/eliminace 
rizika 

Technická rizika 
Nedostatky 
v projektové 
dokumentaci 

nevýznamné nepravděpodobná PD je psána 
s dostatečnou časovou 
rezervou. 

Dodatečné 
změny 
požadavků 
investora 

nevýznamné nepravděpodobná Byla provedena 
konzultace s žadatelem, u 
projektů tohoto typu není 
pravděpodobný výskyt 
nových požadavků. 

Nedostatečná 
koordinace 
práce 

nevýznamné nepravděpodobná Projekt má kvalitní 
management, podílí se na 
něm dostatečný počet 
osob. 

Výběr 
nekvalitního 
dodavatele 

významné nepravděpodobná Bude ošetřeno jasným a 
kvalitním zadávacím 
řízením. 

Nedodržení 
termínu dodání 

významné nepravděpodobná Bude ošetřeno jasným a 
kvalitním zadávacím 
řízením, projektový tým 
bude vyvíjet tlak na 
dodavatele. 

Živelné 
pohromy 

nevýznamné nepravděpodobná Živelná pohroma 
nezastaví realizaci 
projektu, neboť jde o 
neinvestiční projekt. 

Navýšení cen 
vstupů 

významné nepravděpodobná Ceny vstupů jsou 
stanoveny velice citlivě 
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vzhledem k potenciálním 
cenovým otřesům. 

Nekvalitní 
projektový tým 

významné nepravděpodobná Projektový tým je 
dostatečně zainteresován 
na realizaci projektu. 

Finanční 
rizika 

   

Neobdržení 
dotace 

katastrofická malá Kvalitně sestavený 
projekt. 

Nedostatek 
finančních 
prostředků na 
předfinancován
í a v průběhu 
realizace 
projektu 

významné nepravděpodobná Obce mikroregionu jsou 
připraveny uvolnit 
dostatečné finanční 
částky pro realizaci 
projektu. 

Právní rizika    
Nedodržení 
Pokynů pro 
zadávání 
zakázek 

kritická nepravděpodobná Žadatel se bude pečlivě 
držet pokynů. 

Nedodržení 
podmínek 
programu ROP 

kritická nepravděpodobná Žadatel se bude pečlivě 
držet podmínek ROP. 

Nedodržení 
právních 
norem ČR, EU 

kritická nepravděpodobná Žadatel se bude držet 
právních norem ČR a EU. 

Nevyřešené 
vlastnické 
vztahy 

významná nepravděpodobná Žadatel má vlastnické 
vztahy ošetřené 
smlouvou. 

Provozní 
rizika 

   

Nedostatek 
poptávky po 
službách 

významná malá Bude zajištěn dostatek 
distribučních míst pro 
distribuci propagačních 
materiálů. 

Nedostupná 
kvalitní síla 
v době 
udržitelnosti 

nevýznamná nepravděpodobná Projekt nevyžaduje pro 
něj speciálně vyhrazenou 
pracovní sílu. 

Nenaplnění 
partnerských, 
dodavatelsko-
odběratelských 
smluv 

významná nepravděpodobná Bude ošetřeno jasným a 
kvalitním zadávacím 
řízením, projektový tým 
bude vyvíjet tlak na 
dodavatele. 

Nedodržení 
monitorovacích 
ukazatelů 
projektu 

významná nepravděpodobná Monitorovací ukazatele 
budou řádně 
konzultovány 
s žadatelem. 

Nedostatek 
finančních 
prostředků 
v provozní fázi 
projektu 

významná nepravděpodobná Projekt bude mít jen malé 
náklady v jeho provozní 
fázi. 
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10 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU 
 

10.1 Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti dotace; realizace projektu při 

neschválení dotace 

Turistický potenciál Kuřimska není tak využíván jak by mohl, což pro mikroregion znamená 

nemalé finanční ztráty. Využitím potenciálu bude zlepšena situace místních podnikatelů 

(poskytovatelů volnočasových aktivit, ubytování a stravování) a dojde ke zvýšení příjmů do 

rozpočtu jednotlivých obcí mikroregionu, čímž bude posílen další rozvoj mikroregionu. 

 

Vzhledem k finančním možnostem mikroregionu Kuřimka by případné neschválení dotace 

mělo zásadní vliv na realizaci tohoto projektu. Bylo možné realizovat jen velmi omezenou 

část plánovaných aktivit. Nebylo by možné splnit cíle projektu, tzn. nebyl by vytvořen 

komplexní produkt cestovního ruchu. Rozmělnění jednotlivých aktivit do delšího období by 

mělo za následek výrazné snížení efektivity a dopadu těchto aktivit na cílové skupiny 

projektu. 

Přestože je mikroregion Kuřimka turisticky atraktivní a má co turistům nabídnout, nelze 

očekávat, že by postupná realizace propagačních aktivit v důsledku neobdržení dotace 

mohla zásadním způsobem ovlivnit chování turistů. Pokud má být plánovaná propagační 

akce efektivní, je naprosto nezbytné provést veškeré aktivity projektu podle stanoveného 

harmonogramu. Jedině tak mohou být splněny cíle celého projektu, tedy zvýšení povědomí 

turistů o mikroregionu a nárůst počtu turistů v mikroregionu.  

 

10.2 Konečný stav po realizaci 

 

Projekt si klade mimo jiné za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o regionu Kuřimska mezi 

potenciálními návštěvníky. V současnosti nedisponuje mikroregion vhodnými a jednotnými 

propagačními a informačními materiály. Realizace projektu by měla přispět ke zvýšení 

návštěvnosti oblasti a přispět ke zvýšení návštěvnosti v rámci celého Jihomoravského kraje. 

Pozitivní dopady projektu se mohou přelévat do sousedních regionů a napomoci k dalšímu 

rozvoji naší republiky jako celku. K dosažení tohoto cíle by měly napomoci nové propagační 

a informační materiály, které vzniknou v  rámci realizace tohoto projektu. Hlavním 
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realizátorem projektu je Mikroregion Kuřimka, na jehož území budou probíhat aktivity 

projektu. 

 

Výsledky a výstupy projektu, které jsou v souladu se stanovenými cíli: 

• vypracování marketingové studie a strategie mikroregionu, 

• vytvoření společného internetového portálu pro mikroregion, 

• vytvoření partnerství s obcemi a distribučními kanály, 

• instalace informačních tabulí a výlepových ploch do jednotlivých obcí mikroregionu, 

• instalace informačního kiosku, 

• výroba a distribuce brožurek. 

 

Jednotlivé výstupy projektu jsou podrobně popsány v kapitole 3 této studie proveditelnosti. 

 

Vzhledem k turistickému potenciálu, kterým mikroregion Kuřimka disponuje, by byla škoda 

ho nevyužít. K využití by měla právě napomoci komplexní propagace tohoto mikroregionu, 

neboť bez ní se další rozvoj mikroregionu nastartuje jen stěží. Propagace bude zaměřena 

na co nejširší okruh potenciálních návštěvníků bez ohledu na jejich věk, pohlaví, národnost, 

náboženské přesvědčení a společenské postavení.  

 

Na základě provedených finančních analýz, zhodnocení socioekonomického přínosu 

projektu a zjištěných výsledků je možné konstatovat, že projekt je plně realizovatelný 

a nebude mít negativní dopad na udržitelný rozvoj v mikroregionu.  

 

Zpracovatel Studie proveditelnosti, Regionální poradenská agentura,  s.r.o,  

 

doporučuje 
 

předložený projekt ke spolufinancování z Regionálního operačního programu regionu 

soudržnosti NUTS II Jihovýchod, k přidělení dotace ve výši 2 065 667,45,- Kč. 
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