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1 ÚVOD 

 

Způsob života zásadním způsobem ovlivňuje náš zdravotní stav. Nevhodný životní styl 

je faktorem, který se významně podílí na rozvoji onemocnění, která se v naší 

společnosti vyskytují nejčastěji, jde zejména o onemocnění srdce a cév, nádorová 

onemocnění, otravy a úrazy. Přispívá také k onemocnění dýchacích cest, obezitě, 

cukrovce, vysokému krevnímu tlaku, ale i duševním nemocem. 

 

Pohyb je přirozenou potřebou každého živého organismu. Většina vymožeností 

moderního světa vytlačuje pohyb z našeho každodenního života (auta, televize, dálkové 

ovladače, výtahy, jezdící schody a mnoho dalších). 

 

Plavání je dovednost, která se nedá jinou nahradit. Přispívá k upevnění zdraví, zvyšuje 

tělesnou zdatnost a výkonnost, proto patří neustále do oblíbených rekreačních aktivit. 

Už ve starém Řecku a Římě bylo plavání součástí všeobecného vzdělání. Prvním 

závodním plaveckým stylem byla tzv. prsa. V Čechách se plavání začalo organizovat na 

konci 19. století. První závody byly uspořádány v roce 1895.  

 

Dnes má plavání několik disciplín – prsa, kraul, motýlek, znak a volný způsob. Mezi 

plavci jsou uznávané dálkové plavby, při kterých se plavci musí potýkat s nepříznivým 

počasím. Nejznámější je zdolávání kanálu La Manche mezi Francií  

a Anglií. Své příznivce má také vodní pólo, synchronizované plavání a skoky do vody.  

 

Plavání rozvíjí děti jak po stránce motorické, tak psychické. Učí je překonávat stresové 

situace a napomáhá k jejich správnému vývoji. Plavání jako rekreační sport se dá 

provozovat od raného věku až do pozdního stáří. Pro běžný život má svůj význam 

otužování. 

 

Vybrala jsem si  jako téma diplomové práce financování výstavby letního koupaliště, 

protože i já mám ráda pohyb a možnost plaveckého sportovního vyžití je  

v době hlavních prázdnin pro děti a mládež na Lanškrounsku nevyhovující. Koupání 

nabízí jen rybník, který je na vlastní nebezpečí a mnohdy už na začátku léta zarostlý 

sinicemi. 
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Cílem diplomové práce je provést analýzu prostředí a navržení způsobí financování 

výstavby letního koupaliště Lanškroun. 

 

V teoretické části jsou vysvětleny analýzy prostředí, financování obce a problematika 

tělocvičné rekreace a volného času. 

V druhé části jsou analýzy prostředí prakticky použity na město Lanškroun a také nás 

tato část seznamuje s návrhem výstavby koupaliště v Lanškrouně. Další část posuzuje 

možnosti finančního zajištění výstavy. Následující část shrnuje výsledky šetření a 

navrhuje opatření 

. 
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2 Teoretické vymezení problematiky 

2.1 Tělocvi čná rekreace 

Pod pojmem tělocvičná rekreaci si můžeme představit i jiná označení, která jsou i méně 

oficiální např. sport pro všechny, rekreační sport, pohybová rekreace a další. 

 

 

„Tělocvičná rekreace je druh tělocvičné aktivity s dominujícím rozvíjejícím 

a regenerativní zaměřením, prováděna zájmově ve volném čase a působící 

na zdokonalování člověka tím, že prostřednictvím záměrně volených tělesných cvičení, 

diferencovaných podle individuálních zájmů a potřeb (věk, zdraví, profese, …). Zvyšuje 

jeho fyzickou, psychickou a sociální úroveň, regeneruje pracovní sílu a kompenzuje 

negativní vlivy pracovního procesu a současné civilizace. Vzhledem ke svému 

charakteru má výslovně prožitkový charakter. Jako jedna z významných složek rekreace 

tak spoluvytváří všestranné předpoklady pro tvorbu člověka, prožívání života 

a optimalizaci životního režimu a stylu.“1  

 

 

„Motivem k tělocvičné rekreaci bývá v daleko menší míře snaha po dosažení určitého 

výkonu. Spíše převládá snaha osvojit si určité pohybové dovednosti, naučit se některé 

specializované sportovní činnost, získat nové vědomosti a znalosti z oblasti sportu. 

Změnit svůj způsob života, jehož nedílnou součástí je tělocvičná rekreace.“2 

 

 

Tělocvičná rekreace má za cíl fyzický, sociální, ale i psychický rozvoj. Slouží pro 

regeneraci sil ve spojení s prožíváním volného času, který vyúsťuje ve schopnost 

přizpůsobit změněným podmínkám. Tělocvičná rekreace je jedním z nejúčinnějších 

a společensky i individuálně podporovaných druhů rekreace  

                                                 
1 Hodaň, B. Úvod do teorie tělesné kultury str. 40 
2 Durdová, I. Vybrané kapitoly ze sociologie tělesné kultury str. 30 
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2.1.1 Úkoly t ělocvi čné rekreace 

Tělocvičná rekreace má v životě člověka formulované cíle a funkce, které jsou 

uskutečňovány postupným plněním těchto úkolů: 

a) úkolu vzdělávacího  

b) úkolu zdravotního 

c) úkolu výchovného 

 

Úkol vzdělávací 

Požadavek všestrannosti je důležitý z hlediska jeho konečné vazby na vzdělávání  

a podstaty vzdělávacího úkolu. Podstata vzdělávacího úkolu a jeho vazby na vzdělání 

z hlediska konečného požadavku všestrannosti je důležitá. Obsahem je rozvoj člověka, 

vytváření adekvátních vztahů mezi jeho úrovněmi a vyvíjejícími se úrovněmi 

společenského života. Za základní se považuje pohybové vzdělání, které umožňuje 

člověku optimálně reagovat na stále nově se vytvářející pohybové situace, které 

doprovázejí jeho společenský a individuální život od práce po zábavu. Optimální řešení 

těchto situací se potom odráží a ovlivňuje všechny oblasti života a intenzivně  

se projevuje v psychické sféře osobnosti (sebedůvěra, jistota, …). 

 

Tendence vzdělávacího úkolu vycházejí ze základních sociálních rolí, do kterých  

je člověk postaven. Jedná se hlavně o poznatky z tělocvičné rekreace a jejich vlivu na:    

• samotného člověka (zdatnost, výkonnost, zdraví, životní a pohybový režim, 

aktivní stáří, hygiena, …), 

• pracovní proces (pracovní výkonnost, regenerace sil, prevence a rehabilitace, 

odpočinek, …), 

• životní prostředí (změny, devastace, podmínky a důsledky, vybavenost 

prostředí),  

• zábavu (aktivita, prožitkovost, kulturnost, …),  

• sociální vztahy (rodinné, mezilidské, …), 

• výchovu (působeni na děti, kolektiv, etické hodnoty, …). 
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Úkol zdravotní  

Základem je definice zdraví jako biologické a společenské podstaty člověka. Realizace 

může být různá v závislosti na životních podmínkách. Zdravotní úkol je prvořadým 

úkolem tělocvičné rekreace. Postupné plnění se odráží v pojmech prevence, otužování 

zdatnost, regenerace, kompenzace a rehabilitace. Dále závisí na časových možnostech 

jedince, aby byla zabezpečena dostatečná frekvence a intenzita tělesných cvičení  

a vytvoření určitého návyku pohybového režimu. Každý jedinec má odlišné požadavky, 

proto nemůže být plnění zdravotního úkolu stejné. 

 

Obsah a rozsah jednotlivých úkolů tělocvičné rekreace je značně veliký. Plnění všech 

úkolů má přirozený průběh a je samozřejmou součástí celého procesu. Mezi 

jednotlivými úkoly musí být vytvářeny proporce tak, že nedochází k neúnosné  

a nadměrné preferenci kteréhokoliv z nich.  

 

 

Úkol výchovný 

Cílem výchovného úkolu je upevňování získaných norem a návyků chování, ale i další 

rozvoj adekvátní měnícím se podmínkám. Jedná se o vytváření hodnotových struktur, 

konkrétních mravních kvalit a způsobů chování odpovídajících požadavkům na člena 

společnosti. Díky rychlým změnám společenských a životních podmínek se mění reakce 

lidí, které se odrážejí i ve změně jejich chování.  

 

Výchovný úkol je podobně zaměřen jako vzdělávací na: 

• samotného člověka (hierarchie hodnot, poslání člověka, jeho funkce, …), 

• pracovní proces (pojetí práce, morální zodpovědnost, …), 

• životní prostředí (postavení člověka v něm, zodpovědnost za ně, …), 

• zábavu (její význam, hodnota a funkce zábavy, …), 

• sociální vztahy (vztahy ke společnosti, lidem, k vlastnictví, mezinárodní vztahy), 

• výchovu (její funkce, konkrétní možnosti, …).(4) 
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2.2 Volný čas 

 Část doby, kterou má jedinec pro sebe a může s ní disponovat podle svého 

uvážení.  

2.2.1 Znaky volného času 

 Volný čas lze chápat jako záležitost: 

a) svobody a protikladu práce, 

b) jako časový prostor, 

c) formu činnosti, 

d) symbol sociálního statusu, 

e) sociální nástroj, 

f) funkci sociálních skupin a životního stylu. 

 

ad a) Svoboda a protiklad práce. 

 Jedná se o osvobození od práce a zbavení se pracovních povinností. Člověk plní 

v životě hodně povinností, aby si zajistil pro sebe i pro své blízké dostatečné životní 

podmínky. 

 

ad b) Volný čas jako časový prostor. 

Je chápan jako doba, kterou má člověk navíc a může se svobodně rozhodnout 

jakou bude dělat činnost. 

 

ad c) Volný čas jako forma činnost. 

Předpokládá se, že volný čas přináší naplnění přání člověka nezávisle  

na pracovních a jiných povinnostech. Volný čas představuje činnosti, které stojí mimo 

povinnosti v práci, vůči rodině a společnosti. Jedinec se jim věnuje za účelem 

odpočinku, zábavy, rozvoje osobnosti a svých tvořivých sil, pro spontánní účast  

na životě ve společnosti. 

 

ad d) Volný čas jako symbol sociálního postavení. 

 Volný čas již není výsadou výše postavených společenských vrstev, jak tomu 

bylo v dřívějších dobách. Promítá se zde sociální postavení (příslušnost k určité sociální 

skupině). Kdo má hodně volného času a hodně peněz, může si vybrat relativně cokoliv, 

čemu se bude věnovat. 
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ad e) Volný čas jako prostředek sociální pomoci. 

 Prostřednictvím vhodné organizace a náplně volného času lze přispět 

k uspokojování potřeb a tužeb lidí, kteří se nacházejí ve složitějších či nepříznivých 

podmínkách. Jedná se hlavně o potřeby z oblasti sociální a sociálně psychologické. 

 

ad f) Volný čas jako funkce sociální skupiny. 

 Významnou úlohu hrají skupiny, v nichž tráví svůj volný čas. Nejdůležitější 

podněty pro zařazení se do skupiny: 

• podobné zájmy ve volném čase, 

• životní styl skupiny, který se projevuje právě v chování ve volném čase, 

• členství ve skupině je založeno na faktorech podmiňujících volný čas jako  

je rodina, věk, pohlaví, místo bydliště, … 

 

Je zřejmé, že každá skupina má svůj systém hodnot a norem a podle nich preferují  

i realizují své volnočasové aktivity. Jedinec může být veden k určitému konkrétnímu 

způsobu trávení volného času, který přispívá k naplňování cílů dané sociální skupiny 

(úspěšnost sportovního týmu, schopnost lépe pracovat, vytvoření graffiti na obtížném 

místě). (10) 

 

2.2.2 Definice volného času 

 Mnohdy se stanovuje umělá hranice mezi prací a volným časem. 

Aby se jednalo o volný čas, musí být současně splněny čtyři podmínky: 

• v danou chvíli jedinec nemá vůči ničemu a nikomu žádné povinnosti, 

• prováděná činnost je výsledkem svobodného výběru, 

• činnost přináší uspokojení, 

• v dané kultuře je prováděná činnost považována za činnost ve volném čase. Zda 

se jedná o činnosti ve volném čase je dáno nikoliv činností samou, ale tím, kdo ji 

vykonává. (Csikszentmihalyi, 1975; Tinsley and Tinsley 1982) 

 

Činnosti mohou být jednou zálibou, koníčkem, tedy volnočasovou záležitostí, jindy 

představují součást pracovních povinností a zdroj obživy. 
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„Volný čas lze definovat jako dobu, časový prostor, v němž jedinec nemá žádné 

povinnosti vůči sobě ani druhým lidem a v němž se pouze na základě svého vlastního 

svobodného rozhodnutí věnuje vybraným činnostem. Tyto činnosti ho baví a přinášejí 

mu radost a uspokojení a nejsou zdrojem trvalých obav či pocitů úzkosti.“ 3 

 

2.2.3 Struktura volného času 

  V běžném denním životě zabere v průměru 8 hodin práce v zaměstnání, 8 hodin 

spánek, 2 hodiny jídlo a osobní hygiena a minimálně 1 hodinu čas strávený 

v dopravních prostředcích. 

  

Podle Koláčka se činnosti dají rozdělit do těchto skupin: 

• pracovní, 

• nutná mimopracovní, 

• volný čas. 

 

Pracovní doba 

 Tato činnost je motivovaná získáním prostředků k životu. Jedná se o hlavní 

zaměstnání, přesčasy, individuální přípravu na zaměstnání či účast na školení. Zahrnuje 

i vedlejší zaměstnání a další zabezpečení obživy. 

 

Nutná mimopracovní doba 

 Zde jsou zahrnuty nezbytné činnosti pro existenci člověka a  činnosti, které 

nepřináší finanční efekt a nejsou ani věcí svobodného výběru.  

Jedná se hlavně: 

a) uspokojování bio-fyziologických potřeb (spánek, jídlo, osobní hygiena, lékařská 

péče, …), 

b) ostatní činnosti (cesta do práce a z práce, péče o domácnost – příprava jídla, 

úklid, praní prádla , …). 

 

 

                                                 
3 Slepičková, I Sport a volný čas str. 20 
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Volný čas 

a) aktivity manuální – zahrádkaření, kutilství, ruční práce atd. 

b) aktivity fyzické – procházky, turistika, sport, atd. 

c) aktivity kulturně uměleckého typu receptivního – četba, návštěvy divadel, kin 

poslech rádia, … 

d) aktivity kulturně uměleckého typu tvořivého a interpretačního – hudba, zpěv, 

herecká činnost, fotografování, 

e) aktivity kulturně racionální – dobrovolné vzdělávání, sledování masmédií, 

luštění křížovek, 

f) aktivity společensko formální – výkon veřejných funkcí, schůze, práce ve 

společenských a politických organizacích, 

g) aktivity společensko neformální – rodinné a jiné návštěvy, návštěvy kavárny, 

diskotéky. 

h) hry, podívaná, sběratelství – sportovní diváctví, společenské hry, 

i) pasivní odpočinek – sedění, polehávání, spánek (mimo hlavní), kouření, popíjení 

kávy … (10) 

 

2.3  Obec 

2.3.1 Základní pojmy 

 Obec je základním článkem územní samosprávy, samostatným právním 

subjektem, základním správním celkem, reprezentantem veřejných zájmů a zájmů 

občanů, nositelem veřejné moci. Má svá práva a povinnosti. 

 

Obec je: 

• účastníkem správního řízení (stavebního), 

• samostatným ekonomickým subjektem (hospodaření s vlastními i svěřenými 

finančními prostředky), 

• zřizovatelem obecní policie, neziskových organizací a obecních podniků, 

• vlastníkem majetku movitého i nemovitého, 

• správcem obecních a veřejných záležitostí, 

•  vydavatelem závazných právních norem (obecných vyhlášek). 
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Obec vykonává tyto funkce: 

• samosprávní (spravuje sama sebe, záležitosti obce a záležitosti občanů obce 

prostřednictvím svých zvolených orgánů), 

• státní (je funkcí přenesenou, obec tak vykonává státní správu v rozsahu 

vymezeném zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích). 

 

 

Na území státu jsou obce, územní celky, které se člení podle těchto kritérií: 

• počtu obyvatel (obce, města, statutární města, Hlavní město Praha.), 

• činnosti úřadů (obec a obecní úřad s výkonem správy v základním rozsahu, 

s výkonem správy přenesené působnosti, s výkonem správy rozšířené 

působnosti). (5) 

2.3.2 Rozpočet obce 

 Obecní rozpočet je samostatným ekonomickým subjektem hospodařícím 

s finančními prostředky dle schváleného rozpočtu. Obecný rozpočet je rozpočet veřejný, 

který má stranu: 

• příjmovou (dotace, transfery, vlastní příjmy, poplatky, subvence,…), 

• výdajovou (náklady na činnosti obce, činnost veřejných záležitostí, činnost 

obecního úřadu a činnosti jednotlivých odborů, …).    

 

Příjmy rozpočtu obce jsou tyto: 

a) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

b) příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti, 

c) příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle zákona 

příjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila, 

d) příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonu správy, k nimž je obec 

pověřena, zejména ze správních poplatků z této činnosti, příjmy z vybraných 

pokut a odvodů uložených v pravomoci obce podle zákona, 

e) výnosy z místních poplatků podle zákona, 

f) výnosy daní nebo podíly na nich podle zákona, 

g) dotace ze státního rozpočtu kraje, 
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h) prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. 

ukládání pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle 

zvláštních zákonů příjmem obce, 

i) přijaté peněžní dary a příspěvky, 

j) jiné příjmy, které podle zvláštních předpisů patří do příjmů obec 

 

Do příjmů obce patří taky prostředky, které jsou poskytnuty prostřednictvím 

Národního fondu v souvislosti s uskutečňováním společného programu České republiky 

a Evropské unie. 

 

Výdaje rozpočtu jsou: 

a) závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony, 

b) výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje 

spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj, 

c) výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena, 

d) závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím 

hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim 

přistoupila, 

e) závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo dalšími subjekty, 

včetně příspěvků na společnou činnost, 

f) úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, 

g) výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležejících 

jejich vlastníkům, 

výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti na sociální nebo 

jiné humanitární účely. (7,8) 

 

2.4 Strategická analýza 

 

Strategické řízení představuje soubor aktivit zaměřených na formulování směrů 

k dalšímu rozvoji podniku. Jde o složitý proces a jeho cílem je rozvíjení a udržování 

životaschopné shody mezi cíli a zdroji podniku na straně jedné a měnícími  

se podmínkami tržních příležitostí na straně druhé. Strategické řízení zahrnuje 
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identifikaci příležitostí a přijetí navazující strategického rozhodnutí týkajícího  

se alokace zdrojů a způsobů jejich využití. 

 

Strategické řízení využívá různé přístupy k definování strategie, často se uplatňuje 

postupný přístup, založený na formulaci poslání, vize, strategických cílů a strategie. 

 

Poslání je základní funkce podniku a vyjadřuje smysl existence podniku. Může také 

vyjadřovat i vztah k zainteresovaným skupinám, kterými jsou hlavně vlastníci, 

zaměstnanci, zákazníci, podatelé 

 

Vize by měla mít dlouhodobý charakter. Má vyjadřovat představu o budoucím stavu 

podniku, nebo-li je obrazem jeho budoucnosti. 

 

Strategické cíle jsou očekávané budoucí výsledky podniku. Jejich formulování se odvíjí  

od poslání a vize. Strategické cíle představují žádoucí stav, jehož se podnik snaží získat 

prostřednictvím své existence a svých činností. Volba cílů a způsob, kterým budou 

splněny, jsou ovlivňovány a omezovány hodnotami, které se snaží podnik zastávat. 

Nejčastějším cílem je maximalizace hodnoty pro akcionáře. V podnikání jde hlavně  

o tvorbu hodnoty. 

 

Strategie stanovuje cesty, jakým lze dosáhnout a naplnit poslání, vize i cíle. Přestavuje 

celkové chování podniku, určuje nezbytné činnosti a alokuje zdroje potřebné  

pro dosahování zamyšlených záměrů. Povaha strategie je představována záměry, 

kterými je ovlivněn věcný rozvoj podniku jako např. záměry, týkající se toho,  

co vyrábět, v jaké kvalitě a množství, pro koho a kdy.  

 

Strategické řízení musí být nepřetržitý proces, který reaguje aktivně na změny vnějšího 

prostředí. Strategie je nástrojem, který je důležitý k přežití a prosperitě podniku. Hlavní 

úkolem je příprava podniku na situace, jež by mohly vzniknout v budoucnosti. Strategie 

musí mít soulad s prostředím, které je obklopuje podnik a také by měla brát ohled  

na jeho postavení a předpoklady. Návaznost při výsledcích strategické analýzy  

je nedílnou součástí vymezující prosperující strategii. (8) 
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2.4.1 Analýza okolního prost ředí 

Analýza okolí se zaměřuje na činitele, které ovlivňují nebo budou v ovlivňovat 

postavení podniku na trhu. Především se zaměřuje na vlivy trendů v makroprostředí  

a mikroprostředí. Při neustálém rozvoji techniky, vědy, technologií, obchodu, 

komunikace, infrastruktury, informačních systémů a globálního hlediska se význam 

a rozsah okolního prostředí pro podniky podstatně zvýšil. V dnešní době má velký 

význam globální prostředí, protože při současné propojenosti světa se každé zakolísání 

ekonomiky a podniku rychle projeví na situaci v ostatních podnicích.  

 

Mezi prvky, které ovlivňují vnější okolí podniku, jsou například státní orgány, 

legislativa, finanční instituce, zákazníci konkurence, dodavatelé, ale i lidé, kteří jsou  

pro podnik významnými činiteli. Okolí podniku je zásadním zdrojem nahodilostí.  

Je nutné zkoumat, co umožňuje, podporuje, zakazuje, pro co vytváří předpoklady  

a od čeho nás odrazuje. Vývoj vnějšího prostředí podniku a jednotlivých faktorů  

je velmi proměnlivý. Urychlení nastává při velkým změnách v tempu a frekvenci. 

Analýza se především zaměřuje na faktory, které mohou ovlivnit pozici podniku  

a soustřeďuje se na ovlivňování trendů jednotlivých složek makro a mikrookolí.  

 

2.4.2 Analýza vlivu makrookolí 

Makroprostředí je především politický, ekonomický, sociální a technologický vliv,  

ve kterém se podnik pohybuje. Významné pro efektivnost a úspěšnost podniku jsou 

politická stabilita, míra inflace, dovozní omezení, demografický pohyb populace v dané 

oblasti nebo technologické inovace v odvětví. Vyrovnání a reakce na  tyto vlivy  

je nejdůležitější faktor, který ovlivňuje úspěšnost podniku. 

 

Politické a právní faktory 

Tyto vlivy jsou příležitostí i ohrožením. Patří sem především zahraniční a národní 

situace, členství země v EU a další. Politická omezení se podniku týkají prostřednictvím 

daňových zákonů, protimonopolních zákonů, řízení dovozu a vývozu, cenové stability, 

ochrany životního prostředí a dalších činností, které jsou určeny pro ochranu lidí,  

jak zaměstnanců, tak i spotřebitelů. Zákony, právní normy a vyhlášky vymezují  

a upravují podnikatelské prostředí. Mohou také ovlivnit rozhodnutí budoucího podniku. 
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Politické vztahy se zahraničím mají také vliv na podniky, které chtějí  svými aktivitami 

přesáhnout hranice státu. (8) 

 

Ekonomické faktory 

Vlivy ekonomické povahy ovlivňují možnosti podniků nabízet výrobky a služby, ale 

i možnosti zákazníků výrobky a služby nakupovat. Působení vlivů je v každé oblasti 

jiné a stupňuje se v souhrnu národní a mezinárodní úrovně. Každý podnik je součástí 

celosvětového ekomického prostředí, i když je aktivní jenom na regionální nebo národní 

úrovni. Je to způsobeno vlivem globalizace, která odstraňuje překážky mezi 

ekonomikami jednotlivých států. Ekonomické prostředí ovlivňuje mnoho faktorů např. 

přírodní a lidské zdroje, míra inflace, úroková míra, příjem domácnosti, produktivita 

práce, rovnováha bilance a další. Faktory jsou výsledkem historického vývoje, 

existujícího ekonomického systému, vnitřní nebo mezinárodní politické situace, 

hospodářské politiky státu atd. Vlivy národního ekonomického makroprostředí se 

v marketingu podniku ukáží v kupní síle a struktuře poptávky zákazníků. 

 

Demografické faktory 

Zabývají se především zkoumáním populace, kterou tvoří zákazníci, co vytvářejí trh. 

Podnik by se proto měl zabývat každou oblastí, ve které podniká a zajímat se o velikost 

populace, věkovým složením, rozdělením podle pohlaví, národnostním, náboženským 

nebo rasovým složením obyvatelstva. Při důkladném rozboru těchto oblastí je pak trh, 

který si podnik vybral lépe dosažitelný.  Sledování demografického vývoje by mělo být 

součástí podnikového marketingu a to především rozboru trhu, analýzy vnitřních  

a vnějších vlivů, krátkodobého i dlouhodobého strategického plánování. 

 

Přírodní faktory 

Zahrnuje přírodní zdroje a jejich cenu, problémy zničování životního prostředí 

v místním i světovém měřítku. Nežádoucím vlivem je omezené množství surovin, které 

jsou vyčerpatelné. Celé lidstvo i státy podle podmínek, které v dané zemi panují, 

začínají cítit nedostatek kvalitní vody. Další negativní vlivy jsou snižování rozlohy lesu, 

což mám za následek snižování zásob lesa a kvality ovzduší. V průmyslu dochází  

ke zhoršené dostupnosti surovin jako ropa, uhlí, rudy a další. Průmysl ohrožuje životní 

prostředí, je zvýšen výskyt kyselé půdy, problému s odpady ať už jaderným nebo 

chemickým. Také se zvyšuje existence nejrůznějším chemickým prvků ve vodě a půdě, 
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které jsou škodlivé. Velkým problémem je likvidace plastových obalů. Tyto skutečnosti 

přispívají k navyšování cen surovin, které podnik potřebuje pro svoji výrobu nebo 

provoz. Proto musí podniky vytvářet nové technologie a postupy pro odstranění vlivů, 

které způsobují znečišťování životního prostředí a snižování nerostných surovin. 

 

Technologické faktory 

Technologie a technika zahrnuje změny v surovinách, výrobcích a výrobních postupech. 

Ovlivňují hlavně rozvoj jednotlivých průmyslových odvětví a také nabízejí podnikům 

další možnosti rozvoje nových výrobků a vytvoření nových trhů. Podnik, aby nebyl 

zaostalý a zároveň byl aktivní v inovacích, se musí informovat o technických  

a technologických změnách ve svém okolí. Změny mohou být velmi nepředvídatelné  

a hodně ovlivnit prostředí, ve kterém se podnik nachází. Úspěšnost podniku se odvíjí  

od toho, jak dokáže předvídat vývoj technických směrů. Analýza nových technologií  

a technickým změn dokáže podniku vytvořit konkurenční výhodu. 

 

Kulturní a sociální faktory 

Jsou představovány faktory, které plynou z hodnot, zvyků a obyčejů, přístupů  

a preferencí obyvatelstva dané země či oblasti. Tyto faktory udávají směry chování  

a jednání obyvatel v hospodářské, politické a sociální oblasti. Kulturní a sociální faktory 

jsou značně nepochopitelné a nepředvídatelné pro marketing podniku. S tím souvisí,  

že na ně nelze rychle reagovat. V každé společnosti existují skupiny lidí, které mají 

společné zájmy, přání, preference a hodnotový žebříček. Jsou nazývány subkulturami  

a ve společnosti se vyskytují v různých formách. Hodnoty obyvatel se neustále mění  

a dochází k jejich přehodnocování žebříčku. Je to hlavně způsobeno konzumním 

způsoben života a vlivem globalizace. (9,12) 

 

2.4.3 Analýza mikrookolí 

 

Základním cílem podniku je co nejefektivnější uspokojování požadavků a přání 

specifické skupiny zákazníků, co nejefektivněji. Při uskutečňování svých cílů přijde 

podnik do kontaktu s řadou jiných subjektů. Jsou jimi především dodavatelé, 

konkurence, zákazníci a veřejnost. 
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Konkurence 

Každý podnik má na trhu svoji konkurenční pozici, která plyne z jeho vztahu  

k zákazníkům, konkurentům a k uskutečňování strategie podniku. Pozice a úspěšnost 

podniku je závislá na struktuře zákazníků, pověsti mezi věřiteli a dodavateli  

a schopnosti přilákat kvalifikované pracovníky. Prostředí, ve kterém se podnik 

pohybuje, je udáváno zvláštními podmínkami a situací v oboru, ve kterém podniká. Při 

analýze konkurence se zaměřujeme na identifikaci klíčových konkurentů a jejich 

profilů. Analýza má odhalit jejich cíle, specifické předpoklady a zhodnotit výhody  

a nevýhody konkurentů. Tyto výsledky mají vést k lepší formulaci vlastní strategie.  

 

 

Zákazníci 

Tato složka je nejdůležitější část mikroprostředí. Zákazník je příjemce činnosti, kterou 

podnik poskytuje nebo vytváří a zároveň ho oslovují se svým produktem. Závisí  

na předmětu činnosti podniku, na co se zaměřuje a jakou bude mít strategii, na které 

zákazníky se bude orientovat. Vždy je potřeba získat, co nejvíce informací, které jsou 

potřebné pro správný přístup k zákazníkovi, pro přiměřený způsob nabízení svého 

produktu nebo služby a zvolení, co nejlepšího a nejvhodnějšího způsobu podpory 

prodeje. Pro tyto informace je vhodné provést průzkum trhu a tržních příležitostí. 

 

Veřejnost 

Jsou to určité skupiny obyvatel, které mohou zapůsobit na chování podniku, 

vymezování cílů a jejich naplňování. Do veřejnosti se zahrnuje místní komunita, 

zájmové skupiny, sdělovací prostředky, zaměstnanci podniku a široká veřejnost. Místní 

komunitu, tvoří okolí podniku, ve kterém je umístěn. Patří sem obyvatelstvo, organizace  

a úřady, které se nacházejí v oblasti. Zájmové skupiny sdružují lidi, kteří se snaží 

prosazovat celospolečenské zájmy nebo zájmy určité skupiny. Sdělovací prostředky 

mohou hodně zapůsobit na mínění široké veřejnosti a na činnost, kterou podnik 

prezentovat ostatním. Zaměstnanci jsou důležití tím, jak budou svoji firmu 

reprezentovat ostatním. Široká veřejnost tvoří celkový názor na postavení podniku ve 

společnosti, a to ovlivňuje jeho aktivity. 
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Dodavatelé 

Jsou firmy, které prodávají své produkty nebo umožňují prostřednictvím svých služeb 

uskutečnit cíle podniku. Marketing podniku by měl sledovat vlivy, které působí  

na podnik ze strany dodavatelů. Jde především o ceny, kvalitu, spolehlivost podniku, 

servis, dopravu, pružnost atd. Nedocenění těchto vlivů může mít velké dopady pro 

podnik. Nežádoucí je také mít pouze jednu dodavatelskou firmu, výhodnější je mít 

dlouhodobou spolupráci s více dodavatelskými firmami. (9,12) 

 

2.5  SWOT analýza 

Je jedním nejpoužívanějším a zároveň jednoduchým nástrojem pro systematickou 

analýzu. Charakterizuje zásadní faktory, které ovlivňují strategické postavení podniku. 

Využívá konfliktů vnitřních zdrojů a schopnosti podniku se vyrovnat se změnami, které 

nastanou v jeho okolí. SWOT analýza se rozděluje na vnitřní situaci a vnější okolí  

v  podniku. Vnitřní situace je představována silnými a slabými stránkami, za to vnější 

okolí hrozbami a příležitostmi. SWOT analýza dává otázky, které umožňují rozhodnout, 

zda-li podnik a produkt jsou schopny naplnit plán a jakým překážkám budeme muset 

čelit. Její aplikace by měla směřovat k identifikaci, nalezení, posouzení vlivů  

a předvídání faktorů vnějšího okolí a situace uvnitř podniku a jejich vzájemných 

souvislostí. Zároveň je důležité uvažovat, jestli se podniku podaří vyrovnat své silné  

a slabé stránky se změnami, které se odehrávají ve vnějším okolí, ve kterém se nachází 

podnik. V analýze je důležitá orientace na budoucí očekávané a eventuální faktory, 

vazby a souvislosti. Při takovém pojetí by mělo docházet ke zvýšení vnímání vnějšího 

okolí a odkrytí příležitostí pro další zužitkovaní specifických zdrojů a předností 

podniku, které vedou k lepšímu konkurenceschopnému podniku. (9,13) 

„SWOT analýza má název odvozený z anglických slov: 

• S – Strenghs (silné stránky), 

• W – Weaknesses (slabé stránky), 

• O – Opportunities (příležitosti), 

• T – Thearts (hrozby).“ 4  

 

                                                 
4 Srpová, J a kol Podnikatelský plán str. 29 
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Silné stránky jsou definovány jako interní faktory, ve kterých má podnik silnou pozici 

na trhu. Představují obory, v nichž je firma dobrá. Používají se pro podklad ke stanovení 

konkurenční výhody. Posuzují podnikové schopnosti, dovednosti, zdrojové možnosti  

a potenciál. 

 

Slabé stránky bývají opakem silných stránek. Podnik může být v některých oblastech 

slabší, úroveň určitých oblastí je nižší, může to být také nedostatek v silných stránkách, 

při čemž se to objeví jako neefektivní výkon podniku. 

 

Příležitosti jsou představovány možnostmi, ve kterých se podniku zvyšuje růst nebo 

lepší využití jeho zdrojů a účinnější splnění cílů. Umožňují zvýšení 

konkurenceschopnosti podniku. Při správné identifikaci je může podnik využít a později 

i počítat.  

 

Hrozby jsou to nepříznivé situace nebo změny, které podniku způsobují problémy 

v jeho činnosti. Mohou být předzvěstí hrozby úpadku nebo nebezpečím neúspěchu. 

Podnik by měl rychle reagovat adekvátním způsoben na odstranění či zmírnění 

následků. (1) 

 

Tabulka č. 1 Schéma SWOT analýzy 
   

SWOT analýza 

 

Vnitřní prostředí 

 

Silné stránky 

 

Slabé stránky 

 

Vnější prostředí 

 

Příležitosti 

 

Hrozby 

Zdroj: http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/swot-analyza/ 

 

Po dodělání SWOT analýzy bychom měli být schopni posoudit stávající postavení 

podniku a provést změny, které připraví organizaci na budoucnost. K tomuto slouží 
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porovnání externích příležitostí a hrozeb s interními přednostmi a nedostatky. Pro lepší 

znázornění se používají tyto čtyři kvadranty: 

 

Obrázek č.1 Diagram analýzy SWOT  

    Početné vnější příležitosti  
 
 
 
   Kvadrant II  Kvadrant I 
 
 
Kritické interní       Podstatné interní  
nedostatky        přednosti 
   Kvadrant III  Kvadrant IV 
 
     

Převládající vnější hrozby 
 

Zdroj: podle R. J. Aldaga, T. M. Stearnse, 1987 

 

Kvadrant I – charakterizujeme jako střetnutí externích příležitostí s interními 

přednostmi. Výsledkem těchto příznivých podmínek by měla být růstová až agresivní 

strategie, která se nazývá „max – max“. Silné stránky jsou ve shodě s předpokládanými 

příležitostmi. V zájmu všech podniků je dosáhnout tento kvadrant. 

 

Kvadrant II – je výsledkem neschopnosti užití externím příležitostí pro interní 

nedostatky. Podnik vyciťuje externí příležitost, nýbrž není schopen ji využít pro 

nedostatek potřebných schopností nebo zdrojů. Jedná se o strategii „max – min“, při 

které se dává důraz na maximalizaci příležitostí pro překonání slabých stránek. 

 

Kvadrant III – zaznamenává situace, při kterých externí hrozba by mohla ohrozit 

existenci organizace tím, že použije její nedostatky proti ní. Využívá se strategie  

„min – min“ a podnik by se měl orientovat na minimalizaci slabých stránek i rizik.  

V takovém případě se provádí obranná a defenzivní strategie, při které se uzavírají 

kompromisy a opouštějí se pozice. 

 

Kvadrant IV – reprezentuje situaci, kdy externí hrozba poškozuje přednost podniku. 

Používá se strategie „min – max“, kde se předpokládá maximalizace silných stránek  



26 

a minimalizace ohrožení. Při této situaci je potřeba včasné identifikace hrozby  

a přeměnění pomocí silné stránky v příležitost. (6,9) 

 

2.6 Územní analýza  

Podnikání s efektivitou jsou velmi těsně spojeny s místem, kde se rozhodneme 

podnikat. Toto je hodně podmíněno místními podmínkami a územními faktory, tj.  

jsou-li podmínky k podnikání rovnoměrně rozmístěny. Zdrojem těchto informací  

je poptávka a kupní síla obyvatelstva. 

2.6.1 Zájmová oblast 

Nazýváme tak část území, ve kterém podnik působí a je schopen zabezpečit nákupní 

podmínky a zároveň si zajistí svou existenci. Maximální velikost zájmové oblasti  

se odvíjí od docházkové, popřípadě dojezdové vzdálenosti od podniku, ale také je 

závislá na konkurenčním prostředí v dané oblasti. Docházkovou (dojezdovou) 

vzdálenost chápeme jako přijatelnou dostupnost. Přičemž čas, který tím strávíme, je dán 

zvyklostí, dopravními i ekonomickými podmínkami zákazníka, rozdílem podle druhu 

zboží nebo služby, ale také různorodostí podle jednotlivých sociálních skupin. 

Dostupnost vyjadřuje možnost přemisťování pěšky nebo dopravními prostředky.  

U dopravních prostředků musíme brát v úvahu nabídku spojů a jejich rozmístění 

v průběhu dne, celkový cestovní čas a náklady spojené s použitím (jízdné). (2) 

2.6.2 Vymezení zájmové oblasti 

Při určování kupního potenciálu zájmové oblasti je východiskem samotné určení 

zájmové oblasti v území, při zohlednění frekvence poptávky. Pro vymezování zájmové 

oblasti se používá kruhová metoda a metoda časových vzdáleností. Kruhová metoda 

používá parametr docházkové (dojezdové) vzdálenosti jako poloměru zájmové oblasti. 

Metoda časových vzdálenosti zohledňuje hranice oblasti nákupního místa času, přičemž 

bere na vědomí překonání vzdálenosti pěšky nebo dopravním prostředkem, zároveň také 

započítává dopravní a cestovní překážky, které mohou být v mnoha směrech rozdílné. 

Vzdálenost je důležitý faktor při vymezování hranic zájmové oblasti, ale není jediný. 

Při rozhodování nesmíme také opomenout atraktivitu nákupního místa. Ke stanovení 

zájmové oblasti můžeme použít metodu obchodní gravitace. 
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Metoda obchodní gravitace 

Vychází ze skutečnosti, že poptávka v menších lokalitách je přitahována do větších 

sídel. Při modifikaci původního Reillyho vzorce, které bere v úvahu širší sortiment nebo 

celkovou úroveň nákupních podmínek, dostaneme tento vzorec: 

 

„
)/PP(1

D
H

ba

ab
b +

=  

 

Hb  - hraniční bod zájmové oblasti místa b, 

Dab – vzdálenost mezi oběma místy (a, b), 

Pa – počet obyvatel místa a, 

Pb  - počet obyvatel místa b. 

 

Výpočet je založen na hledání hraničního bodu zájmové oblasti místa (ve vzorci místo 

b), tj. takové mezilehlé místo, pro které je přitažlivost obou míst a i b stejná. Z toho 

vyplývá, že poptávku si místa a i b rozdělí rovnoměrně.“  5 

Musíme brát také na vědomí, že rozhodnutí může ovlivnit dopravní dostupnost, 

atraktivitu místa, závislosti zájmového území na druh zboží nebo služeb. (2) 

 

2.7 Metody a techniky sociologického výzkumu  

2.7.1 Metody sociologického výzkumu 

Metodu tvoří systém pravidel a principů, které specifikují třídy možných systémů 

operací vedoucích od výchozích podmínek k získání předem stanoveného cíle. Metody 

jsou bud víceúčelové, které jsou určeny pro více oboru, nebo jednoúčelové. V každé 

metodě jsou využívány různé sociologické techniky, které jsou při aplikaci metod 

pracovními nástroji. Jsou s nimi shromažďovány materiály a potřebná data pro 

interpretaci. Interpretace dat je vlastně zpracování materiálu, nejčastěji za pomocí 

výpočetní techniky. Úkolem sociologa je vysvětlení tabulek, grafů a jiných údajů. 

 

 

                                                 
5 Cimer, P; Zadražilová Retail management str. 170 
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Nejpoužívanějšími metodami sociologického výzkumu jsou: 

• metoda terénního výzkumu – informace získáváme při sběru dat v terénu, 

kterým máme na mysli určitou skupinu, pospolitost, respondenty a další, 

• metoda statistická – při zpracování jsou používány matematické statistiky, 

• metoda historická – zkoumá vývoj jevu nebo problému v historii a sleduje 

zákonitosti změn jevu, 

• metoda experimentální – její provedení je složité a potřebuje velké zkušenosti, 

• metoda sociometrická – sociálně psychologická metoda, jenž zkoumá sociální 

vztahy a vazby v malé sociální skupině, 

• metoda typologická (srovnávací) – srovnává určité typy jevů podle znaků a mezi 

sebou navzájem, 

• metoda introspektivní – hlavní jsou „vnitřní“ poznatky výzkumníka, 

• metoda monografická – jejím základem je výzkum jednom nebo pouze  

na několika případech, při zkoumání se postupuje velmi podrobně a všestranně. 

•  

Techniky sociologického výzkumu: 

1) Dotazník 

Nejrozšířenější technika sociologického výzkumu. Využívá se k získání informací  

a podrobuje je kvantitativní analýze. Dotazník je obvykle spojovaný s matematicko-

statistickou metodou. 

Výhody: 

• nízké náklady na realizaci, 

• získání velkého počtu respondentů, 

• časově nenáročný na vyplňování i zpracování výsledků, 

• je zapotřebí malý počet výzkumných pracovníků, 

• respondenti si mohou rozmyslet odpověď. 

 

Nevýhody: 

• je neosobní, 

• může dojít k nepochopení otázky, 

• nevědomé vynechání odpovědi na některou z otázek, 

• úmyslné zkreslení odpovědí, 

• nezájem se účastnit výzkumu, 
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• existují omezení při výběru odpovědi, především u uzavřených otázek. 

 

Všeobecné zásady konstrukce dotazníků: 

• jasné vytýčení problému – získání konkrétních údajů o věcech, přeměnit výchozí 

hypotézy na konkrétní otázky, 

• nutná znalost prostředí sledovaného jevu, 

• správné a účelné otázky – každá otázka by měla plynout z hypotézy a měla by 

sloužit ke splnění cílů výzkumu. 

 

Počáteční etapy konstrukce dotazníku: 

Pilotáž – jedná se o volné rozhovory, které se provádí v terénu a týkají se dané 

problematiky. 

Pretest – ověřování dotazníků v malém vzorku respondentů (25-30), je to první verze 

dotazníků a může docházet k jeho upravení. 

 

Poznámky ke stavbě dotazníku: 

• jednotlivé otázky se vztahují k hlavnímu problému, 

• otázky by měly tvořit uzavřený celek, 

• jednoduché otázky dávat na začátek dotazníku, prohloubit zájem  

o problematiku, 

• moment únavy nastává po 15 -25 minutách, 

• otázky citlivého charakteru raději dávat na konec dotazníku, 

• jasné a srozumitelné otázky, 

• jednoznačné otázky, které se vyhýbají dvojsmyslného pochopení, 

• neuvádět sugestivní a zaváděcí otázky. 

 

Typy otázek: 

1. Otevřené (volné otázky) 

Dotazovaný na ně odpovídá svými slovy, vyjadřuje se konkrétně k problému. 

Nevýhodou je volnost v odpovědích a následně při zpracování je nutné udělat  

kategorizaci odpovědí, což bývá hodně náročné. 

2. Uzavřené otázky 

Otázky dávají dotazovanému výčet odpovědí, ze kterých si musí vybrat. 
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3. Polootevřené (polozavřené) otázky 

Dotazníku jsou otázky dané výčtem odpovědí a navíc je tam odpověď „jiná možnost“, 

kterou lze využít v případě nevyhovující odpovědí z výčtu. 

 

Nejčastější typy uzavřených otázek: 

• dichotomické – máme možnost pouze dvě odpovědi, které se vylučují (ano-ne), 

• polytomické (mnohonásobné) – umožňuje výběr jedné odpovědi z možností, 

• polytomické, výčtové otázky – respondent má vybrat více než jednu odpověď 

• polytomické, stupnicové otázky – vybíráme z více možností a ty seřazujeme 

podle pořadí, 

• filtrační otázky – naše odpovědi nám určují jakou máme zodpovědět jako další, 

• kontrolní otázky – ověřování si věrohodnosti odpovědí dotazovaného. 

 

Anketa – založena na dotazníku, u kterých odpovídá respondent na otázky poštou. 

Obsahuje pouze menší množství jednoduchých otázek. Bývají předávány respondentů 

prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků např. televize, rozhlas, časopis, 

internet. Dochází k získání údajů od velkého počtu osob. 

 

Pozorování 

Musíme odlišit, zda se jedná o běžné pozorování nebo vědecké, které se řídí předem 

danými zásadami. Vědecké pozorování je zesíleno různými pomůckami (záznamový 

arch) nebo přístroji (magnetofon, fotoaparát, kamera, …) a systematicky se zaměřuje na 

pozorovaný cíl. Technické pomůcky mohou být i negativní, protože lidé ztrácejí svoje 

přirozené chování. Pokud má mít pozorování velkou vypovídající hodnu, mělo by dávat 

pravdivý obraz skutečnosti.   

 

Musí odpovídat těmto požadavkům: 

• co nejpřesněji zachytit skutečnost, 

• vyloučení zásahů subjektivních vlivů pozorovatele, 

• dbát přesné zaznamenávání. 
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Druhy pozorování: 

Přímé – pozorovatel přichází do kontaktu s pozorovaných jevem přímo 

 JEV   POZOROVATEL   ZÁZNAM 

 

Nepřímé – mezi pozorovatelem a pozorovaným je vložena výpověď další osoby, 

písemný záznam, která se týká jevu 

JEV   VÝPOVĚĎ JEVU  POZOROVATEL  ZÁZNAM 

 

Výpovědi o pozorovaném jevu můžeme rozčlenit takto: 

• přímý účastník události povídá o tom, co se ve stanovenou dobu stalo, 

• dotazovaná osoba informuje o tom, co zaslechla od druhé osoby nebo skupinky 

osob, 

• hodnocení určité události dotazovanou osobou (už nejde jenom o popis,ale  

ve výpovědi jsou i hodnotící prvky), 

• dotazovaná osoba vypovídá o vlastních postojích nebo míněních o sledovaném 

jevu, 

 

Přímé pozorování zachycuje jenom současné jevy, sociologický výzkum by měl být 

založen převážně na nepřímém pozorování. 

 

Další klasifikace pozorování: 

• nekontrolovatelné pozorování – nepoužívají se systematické nástroje 

pozorování, 

• kontrolovatelné pozorování – používá nástroje systematického pozorování, 

• pozorování zúčastněné – pozoroval je trvale v kontaktu s objektem pozorování 

(např. sociální skupinou), jako člen skupiny může lépe poznat sledovaný proces, 

• pozorování nezúčastněné – opak od zúčastněného, 

• pozorování skryté – pozorovatel neprozrazuje svoji funkci, 

• pozorování zjevné – pozorování ví o svém pozorovateli.(3) 
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3 Analýza prost ředí a návrh projektu výstavby 

koupališt ě 

3.1 Charakteristika vybrané oblasti 

 

Dnešní Lanškroun je se svými více než 10 000 obyvateli rychle se rozvíjejícím 

moderním městem zaměřeným na budoucnost. Městem elektroniky, strojírenství, 

papírenského průmyslu i městem středních škol, živé kultury a moderních sportovišť. 

Je správním centrem regionu Lanškrounsko pro 22 obcí s s téměř 23 tisíci obyvateli. 

Lanškroun navázal dlouhodobou mezinárodní spolupráci s polským Dzieržoniovem, 

Serockem u Varšavy a slovenským Kežmarokem. Město Lanškroun (historicky 

Landeskrone) bylo založeno v 2. polovině 13. století. 

  

První dochovaná písemná zmínka o Lanškrouně pochází z roku 1285, kdy jej  

od českého krále Václava II. převzal Záviš z Falkenštejna. V době třicetileté války bylo 

město poničeno švédskými i císařskými vojsky. Po ní do Lanškrouna přicházeli němečtí 

osadníci, kteří prosadili německou správu. V polovině 17. století vrcholila vědecká 

činnost nejvýznamnějšího lanškrounského rodáka, fyzika, matematika, astronoma, 

lékaře a filozofa, rektora Karlovy Univerzity a zakladatele spektroskopie Jana Marka 

Marci (1595-1667), po němž je pojmenováno nejen hlavní náměstí Lanškrouna,  

ale i kráter na odvrácené straně Měsíce. 

 

V polovině 19. století se stal Lanškroun sídlem okresního hejtmanství a okresního 

soudu a až do roku 1960 zůstal okresním městem. Postupně docházelo 

k hospodářskému i kulturnímu rozvoji města. Na přelomu 17. a 18. století byla 

dokončena stavba knížecího pivovaru. V 70. letech 19. století se rozvíjí hospodářská 

činnost – vzniká tabáková továrna (1875 - 1945), továrna na výrobu textilních dutinek 

(papírna 1884), mrazírny, textilka. Rozmach města dokládá stavba železniční přípojky 

Lanškroun – Rudoltice v Čechách (1885) k páteřní trati Čech procházející 

Lanškrounskem (Praha – Česká Třebová – Přerov). Hlavními průmyslovými odvětvími   

Lanškrouně jsou elektrotechnický průmysl (výroba elektronických prvků a součástí), 

strojírenský průmysl (zejména výroba jednoúčelových strojů a nástrojů), papírenský 

průmysl (výroba, obchod a distribuce papírenských výrobků) a stavebnictví.  
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V desetitisícovém Lanškrouně působí na 250 společností, evidováno je přes 2 000 

soukromých podnikatelů a živnostníků. Současná průmyslová síla Lanškrouna  

se projevuje například tím, že ve městě je jen v samotném průmyslu kolem 6 000 

pracovních míst. Z Lanškrouna pochází více než dvě třetiny světové produkce roznětek 

pro airbagy, z práce lanškrounských techniků a dělníků pochází čtvrtina celosvětové 

výroby tantalových kondenzátorů, takže například ve svém mobilu nebo automobilu 

jistě máte řadu součástek vyrobených v Lanškrouně.  

 

Kulturní a společenský život obyvatel aktivně ovlivňuje Kulturní centrum a Městské 

muzeum, které sídlí na zámku v Lanškrouně. Město má kino, knihovnu, sídlí v něm tři 

střední školy. Působí tu mnoho kulturních, sportovních a společenských organizací  

a občanských sdružení. Počtem i svými aktivitami jsou významná zejména hudební  

a pěvecká tělesa (přes 20 souborů a skupin), působí tu tři soubory divadelních 

ochotníků. Na Lanškrounsku můžete navštívit tři zámky.  

 

Významná je práce a výsledky sportovních organizací a klubů (přes 30 oddílů), zejména 

cyklistů, volejbalistů, fotbalistů a turistů. Turistický oddíl připravuje každoročně na 

druhou sobotu v září Lanškrounskou kopu, masový turistický pochod s téměř 

čtyřicetiletou tradicí.  

 

Pokud si vyberete dovolenou na Lanškrounsku, tak zde najdete skvělé zázemí. Pohltí 

vás prolínání historických památek, moderního života i čisté přírody. Z Lanškrouna  

se dostanete za hodinu na nejvyšší partie Orlických hor, vystoupáte na Kralický 

Sněžník, zdoláte vrcholky Jeseníků. 

 

Lanškrounskem prochází evropské rozvodí Severního a Černého moře. Na Bukové hoře 

pramení řeka Moravská Sázava, která je splavná z Krasíkova.V zimě můžete relaxovat 

ve středisku Čenkovice s řadou sjezdovek s umělým zasněžováním a desítkami 

kilometrů upravených běžeckých tratí. Pro jezdce na koních jsou v okolí tři hippotrasy. 

Z rozhledny na Lázku (714 m n. m.) uvidíte vrcholy Orlických hor, masív Kralického 

Sněžníku, vrcholky Jeseníků s Pradědem, dohlédnete do úrodné Hané i na kopce 

Českomoravské vrchoviny.6 

                                                 
6 Inforočenka Lanškroun 
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3.2 Analýza prost ředí 

3.2.1 Analýza vlivu makrookolí 

Makroprostředí jsou takové faktory, které na podnik účinkují zvnějšku a podnik je může 

pouze minimálně ovlivnit nebo změnit. 

 

Politicko – právní vlivy 

Mezi tyto faktory patří hlavně zákony, vyhlášky a normy, které vytváří právní, daňovou, 

bezpečností, zdravotní a jakostní stránku pro společnost. 

Město Lanškroun musí splňovat následující podmínky, které jsou uvedeny v: 

• zákoně č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších 

předpisů, 

• vyhlášce č. 135/2004 Sb., ve znění vyhl.č. 292/2006 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity  písku 

v pískovištích venkovních hracích ploch, 

• zákoně č. 186/2006Sb, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

• vyhlášce č.152/2008Sb., která stanoví povrchové vody využívané ke koupání 

osob ve znění vyhlášky č. 168/2006 Sb, 

• podmínky vztahující se k dostání dotace z Evropské unie, 

• získání živnosti vázané. 

 

Ekonomické vlivy 

Jsou určeny hospodářskou situací státu. Musíme sledovat jednotlivé makroekonomické 

ukazatele, za kterých vyplývá, jaký budou mít vliv na podnikání. Ekonomické prostředí 

vlastně tvoří finanční možnosti lidí, kteří by měli navštěvovat letní koupaliště. 

V loňském roce byla  průměrná mzda v Pardubickém kraji 20 297,-, což je o 3 298,-Kč 

méně než byl celorepublikový průměr. Nezaměstnanost na Lanškrounsku byla  

v březnu 2010 - 10, 97 %, tj. o 1,21 více než v České republice. Z toho vyplývá, že lidé 

na Lanškrounsku mají menší koupěschopnost než je v průměr v republice.  

Je to způsobeno hlavně hospodářskou krizí, které zasáhla celý svět, proto se nemohla 

vyhnout ani podnikům v regionu. Podniky jsou převážně v elektrotechnickém, 

strojírenském, papírenském a dřevařském průmyslu. 
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Demografické vlivy 

Ve 22 obcích, které tvoří správní obvod, žilo k 31. 12. 2008 celkem 22 824 obyvatel 

(4,4 % obyvatelstva kraje). Hustota zalidnění (82,9 osob/km2) je výrazně pod krajským 

průměrem. V sídle správního obvodu – městě Lanškroun – které je zde jedinou obcí  

se statutem města, žije 44,8 % obyvatel. Populace regionu je v průměru mladší než  

v celém kraji, podíl obyvatel pětašedesátiletých a starších na obyvatelstvu celkem činí 

13,1 % a je zároveň nejnižší v kraji. Hodnota indexu stáří ke konci roku 2008 

 (83,9 obyvatel ve věku 65 a více let na 100 dětí do 14 let) je rovněž nejnižší v kraji. 

 

Přírodní vlivy 

Celá Česká republika leží v mírném podnebním pásmu s vnitrozemským podnebím. 

Lanškrounsko je jedním z 21 regionů Pardubické kraje v okrese Ústí nad Orlicí. 

Nachází se v severovýchodních Čechách v lanškrounské kotlině. Jeho rozloha je  

27 518 hektarů a zaujímá 6,1 % rozlohy kraje. Lanškrounsko má vydatné zásoby 

podzemních i povrchových vod a také minerální prameny. Nachází se zde velké zásoby 

polymerických rud, štěrkopísků, stavebního kamene a homolitů.  

 

Technologické vlivy 

V tomto prostředí je důležité sledování inovací, vývoj a výzkum technologií a trendy, 

které se uplatňují ve výstavbě a zejména v provozu koupaliště. Jedná se především  

o nové postupy ve zpracování, čistění a filtrování vody, vývoji lepších desinfekčních 

prostředků, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Toto se dá zajistit dlouhodobou 

spolupráci s dodavatelskými firmami, které vyvíjejí nebo sledují nové technologie  

a postupy na trhu. 

 

Kulturní a sociální vlivy 

V současné době se velice dbá na celkový vzhled člověka, jak v osobních tak pracovním 

životě. Z tohoto důvodu je neustále větší poptávka po sportovním a rekreační vyžití, 

zejména v období léta. Plavání je jedním z nejvšestrannějším a nejúčinnějších sportů 

pro udržení kondice. Má své příznivce mezi dětmi od raného věku a dá se provozovat 

do pozdního stáří. Přispívá k upevnění zdraví, zvyšuje tělesnou zdatnost a výkonnost, 

proto patří neustále do oblíbených rekreačních aktivit. 
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3.2.2 Analýza vlivu mikrookolí 

Konkurence 

Jako konkurenci jsem si zvolila koupaliště a aquapaky do vzdálenosti 30 km  

od Lanškourouna. Tato vzdálenost mi přijde adekvátní vzhledem k dopravě, ale  

i časovým podmínkám. 

Aquapark Moravská Třebová 

V tomto areálu se nachází plavecký bazén, který má 4 plavecké dráhy, rekreační bazén 

s atrakcemi, vodní hřib, stěhové trysky, tobogán, který měří 51 m, skluzavku s délkou 

29 m, sedací lavici se vzduchovou masáží, dnový vzduchovač a houpací bazén. 

Aquapark nabízí také půjčovnu lehátek a slunečníků. V areálu je možnost si zahrát 

petanque, kuželky, plážový volejbal. K dispozici je tenisový kurt a stoly na stolní tenis.7 

 

Nevýhody 

• malá plocha areálu, 

• nedostatečnost parkovacích míst, 

• malá kupní síla obyvatel, 

• leží mimo hlavní silniční tah. 

 

Výhody 

• dobrá dopravní dostupnost vlakem i autobusem, 

• areál se nachází v blízkosti centra města, 

• zavedená dobrá image, 

• klidné prostředí se stinnými plochami. 

 

Aquapark Ústí nad Orlicí  

Aquapark poskytuje koupání v plaveckém a rekreačním bazénu, ve kterém se nachází 

vodní atrakce například chrlič, vodní hřib, skluzavku, 6 masážních hlavic, vzduchovače. 

Areál nabízí také tobogán o délce 101 m a skluzavku s převýšením 6,8 m. Dětem 

aquapark nabízí bazénky s kaskádami, skluzavkou, dětský skákací hrad, prolézačky. 

                                                 
7 http://www.tsmt.cz/ 
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Návštěvníci si mou zahrát beach volejbal, kužely, stolní tenis, vodní fotbal, curling na 

koberci a vyzkoušet aquazobing.8 

 

 

Nevýhody 

• areál leží mimo centrum města, 

• obtížná dostupnost hromadnými prostředky, 

• vyšší cena vstupného a služeb. 

 

Výhody 

• velká rozloha areálu, 

• široká nabídka služeb, 

• blízkost hlavního tahu. 

 

Koupaliště Letohrad 

Na koupališti se nachází bazén o délce 50 metrů, brouzdaliště pro děti, hřiště na plážový 

volejbal a nohejbal. V areálu je úschovna kol a půjčovna sportovní náčiní, dětský 

koutek a občerstvení.9 

 

Výhody: 

• koupaliště se nachází v blízkosti centra města, 

• velká parkovací plocha jak pro auta, tak kola, 

• nízké ceny služeb a vstupného, 

• dlouhodobé působení na trhu, 

• vyhledáváno nenáročnými uživateli. 

 

 

 

 

                                                 
8 http://www.tepvos.cz/?p=raquapark 

 
9 http://www.lubosmarek.cz/index.php?nid=4864&lid=CZ&oid=637998 
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Nevýhody: 

• menší nabídka služeb (není zde žádný tobogán a skluzavka). 

 

Koupaliště Jablonné nad Orlicí 

Nabízí venkovní bazén s rozměry 76 x 30m. V areálu jsou 2 antuková hřiště, na kterých 

se dá hrát volejbal, nohejbal a tenis.10 

Výhody: 

• blízkost centra města, 

• dobrá dopravní dostupnost. 

 

Nevýhody: 

• absence doplňkových služeb např. tobogán a další. 

 

Koupaliště Žamberk 

Na koupališti se nalézá plavecký a dva rekreační bazény, součástí rekreačního bazénu je 

dětské brouzdaliště se skluzavkou. Jsou zde také dva tobogany o délkách 79 a 83 m  

a skluzavka kamikadze, masážní vana, dětské pískoviště. V areálu je možnost koupání 

v řece, zapůjčení sportovního náčiní. K dispozici je také hřiště na plážový volejbal  

a streetball.   11 

 

Výhody: 

• přírodní koupaliště, 

• dlouhodobost na trhu, 

• vlastní parkoviště. 

 

Nevýhody: 

• leží mimo centrum města 

• dostupnost pouze autem. 

                                                 
10 http://www.turistik.cz/cz/kraje/pardubicky-kraj/okres-usti-nad-orlici/jablonne-nad-orlici/koupaliste-

jablonne-nad-orlici/ 

 
11 http://www.autocamping.cz/cs/koupaliste-aquapark/atrakce-a-sluzby.html 
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Koupaliště Litomyšl 

Nabízí padesátimetrový plavecký bazén se skokanskými můstky ve výšce 1 m a 3 m  

a skluzavku dlouhou 10 m. Nalezneme zde také plavecký bazén o délce 25m, který je 

určený na kondiční plavání. Tobogán má délku 95 m. V areálu je možnost zahrát si 

plážový volejbal12 

 

Výhody: 

• certifikát kvality koupaliště, 

• kvalitní služby za nízkou cenu, 

• dobrá pověst mezi zákazníky, 

• dlouhodobost na trhu.  

 

Nevýhody 

• malá plocha areálu. 

 

Při porovnání aquaparků v okolí, zjistíme, že nejlépe jsou na tom koupaliště v Litomyšli 

a v Žamberku. Nabízejí kvalitní služby za přijatelnou cenu. Podle porovnání jsou na 

tom nejhůře koupaliště v Jablonném nad Orlicí a Letohradě, protože v areálech nemají 

tobogány a skluzavky, ale podle mého názoru si určitou klientelu oslovily a budou ji mít 

i nadále, a to především ve vyznavačích kondičního plavání a lidí, kteří nemají rádi ruch 

kolem sebe.  

 

Zákazníci 

Jako hlavní cílovou skupinu jsem zvolila mladé rodiny s dětmi, studenty a seniory.  

Cílová skupina se vyznačuje větším množstvím volného času v období léta než ostatní 

skupiny obyvatel, proto by je mohlo zaujmout jeho vyžití v areálu koupaliště. 

Potencionálními zákazníky mohou být také občané, kteří navštíví město Lanškroun 

nebo region. Dále to mohou být rekreanti, kteří jezdí do blízkého okolí na letní 

                                                 
12 

http://www.litomysl.cz/php/index/index.php?lang=cz&co=organizace&akce=vypis&id_zarizeni=107519

5799303 
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dovolené. Potenciální zákazníky by měla oslovit naše nabídka atrakcí a doplňujících 

služeb, které se budou nacházet v areálu a jejichž prezentace se objeví na internetu. 

 

Veřejnost 

Jako veřejnost lze pokládat celý region Lanškrounska, hlavně však obyvatele města 

Lanškoruna, protože tam je plánovaná výstavba koupaliště. Zájmovou skupinou, která 

by se mohla být nespokojena s výstavbou, je místní svaz rybářů, jelikož stavba bude 

prováděna v blízkosti jednoho z lanškrounských rybníků. K výstavbě bude mít také 

výhrady skupina lidí, kteří se zajímají o ekologii, protože lanškrounské rybníky jsou 

chráněnou oblastí. Připomínky by mohla mít také skupina lidí, která zastává tradiční 

koupání v přírodním prostředí rybníků. Sdělovací prostředky jsou další skupinou, která 

může ovlivnit naše postavení a celkový názor na koupaliště. Především máme na mysli 

místí noviny např. Lanškrounské listy, Zpravodaj Lanškounska a zpravodaje nebo listy 

vydávané obcemi na Lanškrounsku. Potom to mohou být regionální přílohy 

celorepublikových novin např. Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a další. Zaměstnanci 

jsou taktéž důležitou skupinou, která vytváří dojem o podniku. Na koupališti budou mít 

zaměstnanci stejnokroj, to se týká především obsluhujícího personálu a plavčíků, aby 

byli rozeznatelní od běžných návštěvníků. 

 

 

 

Dodavatelé 

Dělíme na dvě skupiny. První skupinou jsou dodavatelé, kteří budou zajišťovat 

výstavbu koupaliště. Ti budou vybráni z výsledků konkurzního řízení pořádaného 

městem Lanškroun, aby byla zachována objektivnost výstavy. Druhá skupina je 

představována dodavateli, kteří budou dodávat dezinfekční a čistící prostředky pro 

koupaliště. Tito dodavatelé budou vybráni až po dokončení výstavby pro aktuálnost, 

aby se zaručilo, že budou vybrány firmy s nejnovějšími technologiemi a postupy 

v dezinfekci a čistění koupališť. Také budeme dbát na to, aby všechny výrobky byly 

ekologické a zdravotně nezávadné, proto budeme odebírat zboží jen od certifikovaných 

firem.   
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3.2.3 Územní analýza 

 

Zájmová oblast 

Pro určení zájmové oblasti koupaliště Lanškroun jsem vybrala kruhovou metodu. Na 

mapě si určíme primární, sekundární a terciální oblast 

. 

Tabulka č. 2 Vzdálenost měst od Lanškrouna 

Město Vzdálenost od Lanškrouna 

Jablonné nad Orlicí 16, 8 km 

Ústí nad Orlicí 19 km 

Letohrad 20 km 

Moravská Třebová 21 km 

Svitavy 22,9 km 

Žamberk 27 km 

Litomyšl  28 km 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

Primární oblast 

Je ohraničena modrým kruhem. Toto území je ve vzdálenosti 12 km od koupaliště. 

V této oblasti není žádná konkurence, proto se v oslovení potencionálních zákazníků 

zaměřovat právě na tuto oblast. 

Sekundární oblast 

Je znázorněna červenou barvou a zákazníci z této oblasti jsou již dále do našeho 

koupaliště a to do 24 km. V této lokalitě již existují 3 koupaliště a 2 aquaparky. 

Největšími konkurenty pro nás budou právě aquaparky, protože nabízejí podobné 

atrakce a služby, které se budou nacházet i v našem koupališti. Konkrétně se jedná o 

aquapark Ústí nad Orlicí a Moravská Třebová a koupaliště Svitavy. 

 

Terciální oblast 

Je zbytek oblasti za červenou hranicí. Pro zákazníky rostou náklady na dopravu  

do těchto koupališť, která je mohou zaujmout svojí rozšířenou nabídkou  

a nadstandardním vybavením a službami. 
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Obrázek č. 2. Zájmová oblast 

 
Zdroj: www.mapy.cz 
 

Metoda obchodní gravitace 

Rozděluje zájmovou oblast vzhledem k vzdálenosti koupaliště nebo aquparku ve 

zkoumaných městech od města Lanškroun, tak aby uspokojily poptávku rovnoměrně. 

Oblast zájmu jsem počítala podle vzorečku: 

Pb – je počet obyvatel Lanškourna (10 235), tato 

hodnota je konstanta. 

 

 

Z vypočtených výsledků této metody je patrné, že nejmenšími konkurenty budou 

koupaliště v Žamberku a Litomyšli, protože mají největší vzdálenost hraničního bodu 

zájmové oblasti od Lanškrouna. Při zohlednění vzdálenosti a počtu obyvatel ostatních 

měst vychází z výpočtů, že největší konkurenti budou aquaparky v Ústí nad Orlicí  

a ve Svitavech. Jako velkého konkurenta musíme, ale také brát koupaliště v Moravské 

Třebové, protože má podobnou nabídku služeb. 
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Tabulka č. 3 Výpočet metody obchodní gravitace 

Město Vzdálenost v km od 

Lanškrouna (Dab) Počet 

obyvatel (Pa) 

Oblast 

zájmu 

v km (Hb) 

Jablonné  

nad Orlicí 16,8 3 054 10,87 

Ústí nad Orlicí 19,0 15 151 8,57 

Letohrad 20,0 6 165 11,26 

Moravská 

Třebová 21,0 11 291 10,24 

Svitavy 22,9 17 322 9,95 

Žamberk 27,0 6 051 15,26 

Litomyšl 28,0 10 096 14,05 

Zdroj: Vlastní zpracování podle www.csu.cz 

 

 
Graf č. 1 Oblast zájmu v  km (index Hb) na vzdálenost od Lanškrouna 

Oblast zájmu v km (index Hb) na vzdál.od Lanškrouna .
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Kupní potenciál lokality 

Mezi hlavní zákazníky by měly patřit mladé rodiny s dětmi, mládež, studenti a také 

senioři. Uživateli koupaliště mohou být nejenom obyvatelé Lanškrounska,  

ale i návštěvníci města nebo lidé, kteří zde budou trávit svoji dovolenou. Počet 

zákazníků bude velmi záležet na počasí, které bude v období od května do září, na 

nabízených službách a spokojenosti zákazníků. Zákazníci budou především z města 

Lanškrouna a regionu Lanškrounska, dojíždějící ze vzdálenějšího okolí a náhodní 

projíždějící. Nejčastěji budou využívat plaveckého a rekreačního bazénu s atrakcemi.  

 

3.2.4 SWOT analýza 

 

Silné stránky 

• velká nabídka atrakcí, 

• moderní zařízení, 

• žádná konkurence v blízkém okolí, 

• bezbariérový přístup, 

• kvalifikovaný personál, 

 

Slabé stránky 

• umístění koupaliště na okraji města, 

• malý prostor areálu, 

• nedostatek parkovacích míst, 

• slabý přehled o konkurenci, 

• slabá známost koupaliště ve vzdálenějším okolí,  

• špatná dostupnost hromadnými prostředky, zejména o víkendu. 

 

Hrozby 

• rekonstrukce méně vybavených koupališť v okolí (Jablonné nad Orlicí, 

Letohrad), 

• výstavba a otevření dalšího aquaparku, 

• nepříznivé počasí v sezóně, 

• zpřísnění podmínek pro provoz koupaliště (hygienické předpisy, …) 
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Příležitosti 

• zřízení autobusové linky do aquparku z okolí, 

• oprava místní komunikace, 

• zvýšení cestovní ruchu v oblasti, 

• vytvoření nových pracovních příležitostí, 

• rozšíření volnočasových aktivit všech generací. 

• zvýšení turistiky, cykloturisky a agroturistiky v okolí Lanškrouna. 

 

 

Kvadrant I  

Porovnáváme příležitosti a silné stránky. Tímto srovnáním zjistíme, že nabídka velkého 

množství atrakcí může zapůsobit na příležitost zvýšení cestovního ruchu, využití  

a rozvoj turistik všech kategorií a volnočasových aktivit obyvatel. Využitím příležitosti 

vzniknou nová pracovní místa, můžeme získat dobrý a kvalifikovaný personál. Strategie 

by se proto měla zaměřit na udržení a zdokonalování těchto silných stránek a 

příležitostí. 

 

Kvadrant II 

V tomto kvadrantu se snažíme o odstranění slabých stránek za využití příležitostí. 

Zavedením autobusové linky, by došlo k odstranění špatné dostupnosti hromadnými 

prostředky. Nový pracovník, může dostat za úkol sledování konkurence, a tím dojde 

odstranění další slabé stránky. Slabá známost ve vzdálenějším okolí, by se dala odstranit 

zvýšením cestovního a zařazením koupaliště do map, různých publikací a na internetové 

stránky. 

 

Kvadrant III 

Výstavba nebo rekonstrukce koupaliště v okolí je asi největší naše hrozba, proto 

bychom neměli podceňovat úmysly ostatních obcí ve všech oblastech a upravovat 

některé svoje plány. 

 

Kvadrant IV 

Nově vzniklá koupaliště budou chtít mít také kvalitní personál, proto bychom měli 

svým zaměstnancům nabízet benefiční systémy, možnosti dalšího vzdělávání apod. 
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3.3 Průzkum trhu 

Vyhodnocení dotazníku ke stavbě koupaliště v Lanškrouně. (viz Příloha č. 1, 2) 

 

Otázky č. 1:   Pohlaví a věk 

                2:   Věk 

               Část otázky č. 12    

      

    K vyplnění dotazníku bylo  osloveno 200 občanů  různých věkových kategorí, z toho  

102 mužů a 98 žen. Zastoupení jednotlivých věkových kategorií je uvedeno v 

následující tabulce. V tabulce je zahrnuta část odpovědí na otázku č. 12  - doprovod dětí 

 

  Tabulka č.  4 Věkové kategorie dotázaných občanů 

Věková kategorie počet osob doprovd dětí 
12_18 59 5 
19_35 49 24 
36_45 45 38 
46_55 28 19 
56_65 12 7 

nad 65 7 3 
                         Zdroj: Vlastní výpočty 
 

Do první a částečně  druhé věkové kategorie patří mládež navštěvující různé typy škol. 

Tato skupina má většinou v letních měsících prázdniny, a proto může hojně navštěvovat 

koupaliště. Zbytek  druhé kategorie představuje  svobodné občany a mladé rodiny s 

dětmi. Třetí kategorie zahrnuje převážně  rodiny  s dětmi do 12 let. Čtvrtá kategorie 

představuje obsahuje rodiny se staršími dětmi. V této věkové kategorie se již mohou 

objevovat  první prarodiče s malými vnoučaty. Zbývající věkové kategorie představují 

občany, kteří navštěvují koupaliště již bez dětí, popřípadě v doprovodu svých vnoučat. 

Doprovod dětí v první věkové skupině je návštěva koupaliště se staršími sourozenci. 

 

Otázka č. 3: Jaké je místo trvalého bydliště ? – příloha grafy č. 2 a 3   

 

Nejvíce dotázaných občanů - 44% -  má trvalé bydliště přímo v Lanškrouně nebo 

v nejbližším  okolí – 29% do 5km; 15% do 10km. Z obcí  vzdálených do 10km se do 

Lanškrouna sjíždí nejvíce občanů do zaměstnání, za nákupy, zábavou a kulturou. Lze 
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tedy očekávat, že většina potenciálních návštěvníků koupaliště bude právě v okruhu 

10km od Lanškrouna. Na tuto skutečnost by měl  reagovat odbor věřejné  dopravy a 

zvýšit frekvencí  spojů v  letních měsících o sobotách a nedělích. 

 

Otázka č. 4: Kde bydlíte? (způsob bydlení) – příloha grafy č. 4 a 5 

 

Nejvíce občanů na Lanškrounsku bydlí v družstevních nebo státních bytech. Občané 

bydlící v rodinných domcích  jsou převážně z přilehlých obcí, a pokud mají dostatečný 

volný prostor kolem domku si poměrně často budují  bazény různých velikostí na 

zahradách. Do jisté míry k tomu přispívá  skutečnost, že v Lanškrouně dosud není 

koupaliště. 

 

Otázka č. 5:  Jaký druh koupání preferujete? – příloha grafy č. 6 a 7 

I přes neustále se snižující kvalitu vody v přírodních koupalištích má tento způsob 

koupání 

poměrně velké zastoupení mezi dotázanou skupinou občanů. Jedná se především o 

koupání v rybnících a přehradních nádržích. Nejvíce občanů dává přednost koupání 

v aquaparcích  s množstvím různých atrakcí, které poskytují vyžití pro širokou 

veřejnost, zejména pro děti všeho věku. Koupání v rodinných bazénech preferují 

většinou občané bydlící v rodinných domcích. 

 

Otázka č. 6: Navštěvujete koupaliště a auaparky  v letních měsících? 

 

Na tuto otázku odpovědělo  164 občanů ano a 36 občanů ne. Odpovědi korespondují 

s výsledky předešlých otázek, a potvrzují  skutečnost, že koupaliště v Lanškrouně 

opravdu chybí většině obyvatel celé spádové oblasti. 

 

Otázka č. 7: Kolikrát v týdnu chodíte na koupaliště? – příloha graf č. 8 

  

Nejčastější frekvence návštěvnosti koupaliště je 2_3x týdně. V této skupině jsou nejvíce  

zastoupeny rodiny s malými dětmi (mateřská dovolená) a školní mládež, která má 

v letních měsících prázdniny. Frekvenci 1x týdně reprezentuji rodiny s menšími příjmy 

nebo občany, kteří jsou  více zatížení i pracovními povinnostmi. 
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Otázka č. 8: Ve kterém městě koupaliště navštěvujete? – příloha graf č. 9 

 

Tato otázka se týká současného stavu, kdy v Lanškrouně koupaliště chybí. Do 

budoucnosti může ukázat největší možnou konkurenci. Návštěvnost koupališť 

v jednotlivých městech je uvedena v následující tabulce. Vzdálenost od Lanškrouna má 

pouze charakter doplňující informace 

  

Tabulka č.5 Návštěvnost okolních koupališť obyvateli regionu Lanškroun 
            

Místo koupaliště 
vzdálenost od 
Lanškrouna počet osob 

Moravská Třebová 21 38 
Ústí nad Orlicí 19 41 
Svitavy 23 20 
Letohrad 20 19 
Jablonné nad Orlicí 16 0 
Žamberk 27 19 
Litomyšl 28 25 
ostatní - 2 

žádné - 36 
               Zdroj: Vlastní výpočty 
 

Z tabulky je patrné, že největšími konkurenty pro budoucí lanškrounské koupaliště jsou 

koupaliště v Moravské Třebové a Ústi nad Orlicí, která se vyznačují dobrou 

vybaveností a přijatelnou vzdáleností od Lanškouna. Koupaliště Žamberk a Litomyšl 

jsou sice exkluzivně vybavena, ale z hlediska větší vzdálenosti jsou již pro obyvatele 

zdejšího regionu méně atraktivní. Kategorie ostatní koupaliště představuje koupaliště či 

požární nádrže, která nemají žádné zázemí a pokud ano, tak na nízké úrovni.  

 

Otázka č. 9: Uvítali byste výstavbu koupaliště v Lanškrouně? – příloha grafy č. 10 a 11 

 

Odpovědi na otázku budou mít velkou váhu při rozhodování o zahájení výstavby 

koupaliště. 61% dotázaných občanů by výstavbu koupaliště uvítalo, 18% občanů není 

ještě rozhodnuta a 18% občanů je proti výstavbě. Poslední jmenovaná skupina 
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dotázaných občanů pravděpodobně bydlí v rodinném domku ve větší vzdálenosti od 

Lanškrouna a má vlastní bazén  Je na investoru a projektantovi, aby s projektem 

koupaliště seznámil co nejširší  veřejnost a pro výstavbu získali ještě větší podporu 

občanů. 

 

Otázka č. 10: Co na koupališti upřednostňujete? – příloha grafy č. 12 a 13 

 

Zde je na základě průzkumu uvedeno, čím by mělo být budoucí koupaliště vybaveno, 

aby byla jeho návštěvnost co největší.. Nejvýznamnější aktivity na koupališti jsou 

atrakce a plavání (dohromady téměř 80%). Mezi atrakce počítáme skluzavky, tobogány, 

vodní hřiby, vířivky, bublinkové koupele. Tento druh aktivity je preferován převážně 

dětmi a mladší generací. Naopak plavání, respektive kondiční plavání preferuje střední a 

starší generace. Skupina ostatní - 13% - zahrnuje činnosti jako je např. plážový  volejbal 

, tenis, minigolf atd. Slunění preferuje cca 20% občanů. Pro slunění stačí dostatek volné 

zatravněné plochy v nejbližším okolí vodní plochy a není třeba budovat zvláštní 

zařízení. Dalším vodítkem pro realizaci koupaliště by mohla být vybavenost nejvíce 

navštěvovaných koupališť otázka č. 8. 

 

Otázka č. 11: Jaká je pro Vás přijatelná výše celodenní vstupenky? – příloha grafy č. 14 

a 15          

 

Přijatelná výše celodenního vstupného do určité míry ovlivňuje koupěschopnost 

obyvatel celého regionu a velice silně závisí na vybavení koupaliště, kvalitě a úrovni 

ostatních služeb spojené s pobytem v areálu koupaliště (občerstvení, sociální zařízení 

atd.) Pokud vše bude poskytováno na vysoké úrovni, návštěvníci  koupaliště si rádi 

připlatí a výše přijatelného vstupného bude vyšší. Z průzkumu vyplynulo, že vstupné ve 

výši 30 až 50Kč je příjatelné pro 31% občanů. Vstupné ve výši 50 až 70Kč je přijatelné 

pro 62% občanů. Vstupné 70 až 100Kč by bylo ochotno zaplatit 17% občanů. 
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Otázka č. 12: Jaký je Váš preferovaný způsob dopravy na koupaliště? – příloha grafy č. 

16 a 17 

  

Preferovaný způsob dopravy na koupaliště nelze přesně určit,  protože dotázaní občané 

nejsou odkázání pouze na jeden způsob dopravy a  volba dopravního prostředku na 

koupaliště je závislá na různých okolnostech  (počasí, rodina adt.) . 

Dopravu pěšky a na kole preferují většinou obyvatelé Lanškrouna mladší generace 

23%.. Dopravu osobním automobilem preferují  občané z přilehlých obcí a rodiče 

s malými dětmi60%. Kolo preferuje 36% dotázaných občanů. Za ostatní způsob 

dopravy je uvažována doprava veřejnými dopravními prostředky (autobus) z okolních 

obcí. Preference tohoto způsobu dopravy jsou velice nízké vzhledem k malé frekvenci 

spojů o sobotách a nedělích. 

 

Otázka č. 13 Koupaliště budete navštěvovat? – příloha grafy č. 18 a 19 

 

 

Odpovědi na tuto otázku korespondují s druhou otázkou, která se zabývá rozdělením 

návštěvníků koupaliště dle věkových kategorií. Téměř polovinu návštěvníků tvoří 

dospělí s doprovodem dětí 48%. I když věková kategorii dospělých může být rozmanitá 

– rodiče, prarodiče - jedná se o jednu z cílových skupin pro určení vybavenosti  celého 

areálu koupaliště. Zbývající skupiny - sám  20% a s přáteli 32% - se mohou se prolínat 

všemi věkovými kategoriemi. 

 

Závěry dotazníku: 

Z osloveného počtu 200 občanů jich 2/3 s výstavbou koupaliště souhlasí, protože 

v regionu po výrazném znečištění přírodního koupaliště na místním rybníku koupání 

v okruhu 10km od Lanškrouna chybí. Právě zde je nejvíce možných návštěvníků, 

protože doprava na tak krátkou vzdálenost  složitá a ani finančně náročná. V současné 

době obyvatelé regionu Lanškroun,  pokud se chtějí vykoupat, odpočinout si  u vody a 

načerpat nových sil, musí dojíždět do vzdálenějších koupališť. To mnohé odradí a raději 

volí jiný způsob relaxace, i když plavání je jeden z nejlepších způsobů, jak procvičit 

celé tělo s minimálním namáháním kloubů.  
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V současné době jsou nejvíce navštěvované koupaliště v Moravské Třebové a Ústí nad 

Orlící. Obě nabízejí dostatečnou kvalitu koupání za přijatelné ceny. Právě ve zmíněných 

lokalitách může mít budoucí vybudované koupaliště v Lanškrouně  největší konkurenci  

 

Z průzkumu vyplynulo, že cílovou skupinou, která bude koupaliště navštěvovat 

pravidelně s frekvencí 2 až  3x týdně tvoří školní mládež, svobodní do 35 let a rodiny 

s dětmi. Tomu odpovídají také preferované  aktivity  a atrakce. Koupaliště by mělo být 

vybaveno skluzavkami, tobogánem, vodním hřibem, bublinkovými vířivými koupelemi, 

brouzdaliště pro nejmenší děti a dostatečným počtem plaveckých drah, nejméně 4, pro 

kondiční plavání. V areálu koupaliště nesmí chybět prostory pro provozování  ostatních 

doplňkových aktivit. Sem patří hřiště pro odbíjenou, plážový volejbal, minigolf atd.…. 

To ovšem nestačí. K plné spokojenosti návštěvníků musí být  zajištěny všechny služby 

a zázemí na vysoké úrovni odpovídající nejmodernějším, podobným již stojícím 

aquaparkům. 

 

Mám na mysli zdravotnickou službu přímo v areálu koupaliště, rychlé občerstvení, 

restauraci , kde se mohou návštěvníci koupaliště naobědvat či posedět u kávy. Nesmí 

také chybět kvalitní a vždy čisté sociální zařízení – převlékárny,  umývárny, sprchy  a 

toalety. 

Pro návštěvníky, kteří se na koupaliště dopraví osobním automobilem, na kole nebo 

motocyklem musí být k dispozici dostatek parkovacích míst a stojanů na kola. Majitelé 

kol by určitě uvítali, kdyby stojany  na kola byly hlídané z důvodu krádeže kol, které je 

dnes častým jevem. 

 

Pokud se podaří realizace projektu koupaliště plné míře i s respektováním některých 

informací získaných z  provedeného průzkumu, stoupne atraktivnost celého regionu, 

která  povede    k zvýšení návštěvnosti a turistického ruchu. 
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3.4 Návrh projektu výstavby koupališt ě 

3.4.1 Stručný obsah projektu 

 

Předmětem projektu je vybudování koupaliště, které bude sloužit široké veřejnosti a 

hlavně dětem a mládeži v době hlavních prázdnin. Účelem je zefektivnit využívání 

volného čau dětí a dospívající mládeže v oblasti sportu, sportovních a plaveckých akcí a 

soutěží, což přispívá k výchově, k prevenci a smysluplnému využívání volného času. 

Vzhledem k bezbariérovému přístupu je vhodné i pro handicapované a starší občany. 

 

Cíl projektu 

Hlavním cílem je vybudování areálu letního koupaliště pro širokou veřejnost  

a  zkvalitnění služeb v oblasti rekreačních aktivit. 

 

Vymezení cílové skupinu 

Podle zjištění v provedeném výzkumu jsou cílovou skupinou mládež, rodiny s dětmi  

a svobodní do 35 let.  

 

Výchozí situace a zdůvodnění projektu 

Úkolem města Lanškroun je zpřístupnění a užívání nového koupaliště širokou 

veřejností. Tím působit v oblasti prevence kriminality a zapojovat skupiny sociálně 

ohrožených obyvatel. Nové koupaliště sebou přináší i vznik několika pracovních míst – 

správce, plavčík, vedoucí občerstvení, úklid šaten apod. Současný stav koupání  

ve městě je nevyhovující, protože rybník brzy zarůstá sinicemi. 

3.4.2 Popis projektu 

 

Historie projektu 

Stávající rybník neodpovídá hygienickým požadavkům. Připravované úpravy  

a vybudování koupaliště vycházejí z návrhu projektu na přelomu tisíciletí. Dnešní 

možnosti rekreace v oblasti vodních sportů jsou v Lanškrouně omezeny a neodpovídají 

aktuálním trendům ve společnosti. Dostatečná plocha koupaliště, jeho vhodné umístění, 

kvalita a funkční vybavení je z pohledu celého zájmového území města finančně, 
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časově i organizačně náročný úkol. Je nutné vypracovat podrobnou analýzu stávajícího 

stavu, možnosti města, stanovení časového harmonogramu. Je třeba také finančně 

vyčíslit náročnost jednotlivých etap a stanovit konkrétní odpovědnost za včasné 

provedení. 

 

Místo realizace a spádová oblast projektu 

Areál koupaliště je koncipován na břehu rybníka Dlouhý v Lanškrouně. Navrhované 

řešení umožňuje návštěvníků koupání a provozování vodních sportů v novém 

koupališti, tak i na rybníku Dlouhý, které má dlouholetou tradici. Spádovou oblastí je 

celý region Lanškrounska, který tvoří 21 okolních vesnic a město Lanškroun. 

 

Popis projektu 

Koupaliště bude tvořeno plaveckým dvacetipětimetrovým bazénem se čtyřmi drahami  

o hloubce asi 1,5 metru a rekreační soustavou bazénů, která se skládá z bazénu 

s protiproudovým plaváním a dojezdového bazénu pro tobogán a skluzavku, 

odpočinkovou částí s vodními lůžky, masážní lavicí a vodním hřibem.  Samostatný 

dětský bazén bude taktéž rozdělen na dvě části. Ve spodní části najdeme vodní hříbek  

a mobilní skluzavku a v horní části je situováno stříkací zvířátko. Zpevnění kolem 

bazénu bude navazovat na hladiny bazénů a výškové nesrovnalosti jsou řešeny mostkem 

nebo schody. Na ochoze se nachází objekt plavčíka a pokladen. Na slunění bude 

využívána zatravněná plocha kolem bazénů. Celý projekt bude zpracován podle 

nejnovějších technologií a bezpečnostních a hygienických předpisů.  

 

Bazénové doplňky 

Vodní skluzavka (tobogán) – je navržen systém dlouhého tobogánu s otevřeným 

korytem, který má délku 80 metrů a skluzavky. Pro dojezd je vytvořen dojezdová část 

oddělená můstkem s přímým vstupem po schodišti do bazénu. 

Divoký kanál (plavání v proudu) – je řešen do tvaru osmičky a voda do pohybu se uvádí 

pomocí čerpadel a rozmístěných trysek. 

Vodopád, vodní hřib, vodní clona, zvířátko – atrakce jsou založeny na principu 

tryskající vody z výšku do bazénu v určitém úhlu a jsou různě tvarované a široké 

paprsky. Umístěny budou jak v rekreačním bazénu, tak i v dětském, kde se bude brát 

ohled na děti a bude mírnější proud vody. 
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Dnové trysky (bubliny, masážní lavice, vodní lůžka) – představují atrakce, které 

využívají techniku perličkových masáží stlačeným vzduchem vypouštěných do vody 

v bazénu. V této části bazénu je snížení hladiny vody, tak aby se v ní dalo ležet 

popřípadě sedět. Atrakce jsou využívány především staršími občany.  

(Příloha č. 3 – Návrh koupaliště) 
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4 Finanční zajišt ění výstavby 

4.1 Vyčíslení jednotlivých náklad ů 

STAVEBNÍ ČÁST – OBJEKTY  
  

1. Objekt plnění + předprava vody tis. Kč 
- podzemní jímky vč. obkladů 100 m3 x 6095,-  609,0 
- vrchní stavba 9 x 4,5 x 4,5 x 3800,- 693,5 
Celkem  tis. Kč 1302,5 
  

2. Provozní objekt + realizace  

- podzemní jímky vč. obkladů 260 m3 x 3900,- 1014,0 
- vrchní stavba 15 x 12 x 6 m = 1080 m3 x 3300,- 3564,0 
Celkem  tis. Kč 4578,0 

  

3. Věž plavčíka  

- 4 x 3 x 7 = 84 m3 x 1990 159,6 
  

4. Ochozy venkovních bazénů  

- zemní práce 1600 m2 x 170,- 272,0 
- násypy a podsypy 600 m3 x 690,- 414,0 
- zámková dlažba na betonový spád 1000 m2 x 1725,- 1725,0 

- opěrná zídka 80 bm x 11500,- 920,0 
- nízké oplocení – dřevo 180 bm x 1150,- 207,0 
Celkem  tis. Kč 3538,0 
  

5. Sociální přístavba  

- 54 x 6,5 x 6,0 = 2106 m3 x 4300,- 9055,8 
  

6. Provozní přístavba  

- 21 x 6,5 x 6,5 = 890 m3 x 3450,- 3070,5 
  

7. Demolice a odstranění dřevin  

- přízemní zděný objekt s dřevěnou střechou  

   50 x 10 x 5 = 2 500 m3 x 172,5 431,3 
- odvoz suti 890 t x 575,- 511,8 
- skladování 890 t x 230,- 204,7 
- kácení dřevin 34,5 

- bourání nezjištěných podzemních konstrukcí 230,0 
Celkem  tis. Kč 1412,3 
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REKAPITULACE – OBJEKTY  

Základní ceny stavebních prací a dodávek celkem 23116,7 
+ DPH 10 % z částky 23116,7 tis. Kč 2311,7 

+ rozpočtová rezerva 20% z částky 25428,37 tis. Kč 5086,7 
  

CELKEM tis. K č 30514,0 
 

DÍL ČÍ PODETAPA  
1. Objekt plnění 1305,3 
2. Provozní objekt 4618,4 
3. Potrubní propojení objektu 172,5 

4. Terénní úpravy 92,0 
  

Základní cena celkem 6188,2 
+ DPH 10 % z částky 6188,2 tis. Kč 618,8 

+ rezerva 20 % z částky 6807 tis. Kč 1361,4 
   

Celkem  tis. Kč 8168,4 
 

 

STAVEBNÍ ČÁST - PROVOZNÍ SOUBORY  

  

1. Provozní soubor VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVA TUV  

- podlahové vytápění ochozů bazén. haly 1207,5 
- kotelna 3x lit. BUDERUS 225 Kw 310,5 
- příslušenství, měření a regulace 80,5 

- ohřev TUV výkon 8,6 m3/hod. 345,0 
- vytápění sociálního přístavku 184,0 
- vzduchotechnika 57,5 
- komín nerezový 172,5 

- vnitřní rozvody 57,5 
Celkem  tis. Kč 2415,0 
  

2. Provozní soubor VZDUCHOTECHNIKA  

- klimatické jednotky JANKA 2 x 8000 m3 920,0 
- VZP potrubí nerezové s tepelnou izolací 862,5 
- VZP systém v sociálním zařízení + potrubí nerez 345,0 
- měření a regulace 115,0 

Celkem  tis. Kč 2242,5 
  
 
3. Provozní soubor ELEKTROINSTALACE SILOVÁ  

- rozvody mot. instalace vč. rozvodnic 552,0 
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REKAPITULACE – PROVOZNÍ SOUBORY  

Základní ceny provozních souborů celkem 5451,0 
+ DPH 10 % z částky 5451 tis. Kč 541,5 

+ rezerva 20 % z částky 5996 tis. Kč 1199,1 
CELKEM tis Kč 7195,0 
 

 

Celkový náklad stavební části  

Stavební objekty tis Kč 33375,2 
Provozní soubory tis Kč 7195,3 

CELKEM tis K č 40934,5 
 

 

TECHNOLOGICKÁ ČÁST  

  

1. Speciální objekty  

- bazénová tělesa 9100,0 
- můstek přes bazén 207,0 
- patky toboganu a skluzavky 805,0 
Celkem  tis. Kč 10112,0 

  

2. Technologie recirkulace  

- filtrační zařízení včetně cirkulačních čerpadel 1385,8 
- ohřev bazénové vody 235,8 

- měřící a regulační zařízení Cl, pH x Rx 793,5 
 -plynná chlorace 862,5 
 - dávkování chemikálií 128,8 
- potrubní rozvody včetně armatur a uložení 2300,0 

- trysky a výpustí 207,0 
- atypické nerezové prostupy 310,5 
Celkem  tis. Kč 6223,9 
  

3. Technologie předpravy vody  
- filtrace a čerpadla 3185,5 
   

4. Vybavení venkovních bazénů  

- tobogán délky 80 m 3335,0 
- proudová skluzavka 713,0 
- vodní hřib velký 1 ks 238,1 
- vodní hříbek do brouzdaliště 132,3 

- dnový blower 2x 172,5 
- stěnová masáž voda-vzduch 87,4 
- masážní vzduchová lůžka 4x 354,2 
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- divoký kanál 862,5 
- nerezové bazénové schůdky 46,0 
- nerezové sprchy 62,1 

Celkem  tis. Kč 6003,0 
  

REKAPITULACE TECHNOLOGIE  

Základní cena celkem 25524,4 

+ 10 % DPH dodávka + montáž z částky 2552,4 
   

Technologická zařízení celkem 28076,8 
 

 

SOUHRNNÝ 

PROPOČET    

    

Propočet stavební část technologická část celkem 

    

Základní cena 30 514 044 255 244 56 038 444 

DPH 10 % 3 051 404 25 524 5 603 804 

Celkem 33 565 448 280 768 61 642 248 

    

Rezerva 20= 671 309 561 536 1 232 845 

    

CELKEM  40 278 538 3 369 216 73 970 698 
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4.2 Možnosti financování výstavby 

 

Město Lanškroun má několik variant jak financovat výstavbu letního koupaliště, a to 

vlastními zdroji, úvěry, dotacemi a nebo kombinací předchozích možností. Při takto 

náročné investici, u které jsou předpokládané náklady na realizaci 74 000 000 Kč, je 

velice pravděpodobné, že financování bude zajištěno z více zdrojů. Zároveň je důležité, 

aby nedocházelo k velkému zatížení rozpočtu města a jeho případné zadlužení bylo co 

nejmenší. 

 

4.2.1 Financování vlastními zdroji 

 

První možností  financování výstavby letního koupaliště je využití vlastních prostředků. 

Tato forma financování je pro město výhodná, protože využije své vlastní prostředky  

a nemusí čerpat zdroje jinde. Město musí nejdříve zajistit z vlastních příjmů veřejné 

služby pro občany, tzn. běžné fungování města a údržbu a pak se řešit to, jestli  

je schopna zajistit podstatnou část investičních záměrů.V případě použití těchto 

finančních prostředků je velkým problémem získat takovou částku, aby nebyl rozpočet 

města v příštích letech výrazně zatížen. Vlastní příjmy rozpočtu obce tvoří hlavně 

daňové příjmy, dále nedaňové  kam patří např. příjmy z podílu na zisku, příjmy z 

vlastního podnikání, příjmy z pronájmu a prodeje majetku města aj. A v neposlední řadě 

kapitálové příjmy, které město může získat prodejem svého majetku.  

 

Dalším způsobem jak financovat tuto výstavbu je vytváření přebytkového rozpočtu a 

střádání tohoto přebytku do doby, kdy suma těchto přebytků dosáhne požadované 

částky. Výhodou tohoto způsobu je nulová zadluženost, ale způsob tohoto financování 

trvá řadu let. Tato varianta financování je pro město nežádoucí, protože se prodlužuje 

doba získání prostředků a tím se oddaluje i realizace projektu.  

 

Pokrytím nákladů na výstavbu plně z vlastních zdrojů je obec ohrožena zatížením 

rozpočtu a hrozí ji, že nebude schopna financovat jiné investiční projekty. Výstavba 

letního koupaliště je svým objem, tak náročná investice, že není v možnostech města 

takovou akci financovat jenom z vlastních  zdrojů obce. 
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4.2.2  Financování pomocí dotací 

Dotace bývají důležitou součástí příjmů obce. Lze je získávat z různých dotačních 

programů státního rozpočtu, ze stáních fondů, z rozpočtu ministerstev a fondů EU. Pro 

město Lanškroun je vhodná dotace z EU, protože náročnost výstavby letního koupaliště 

je velmi vysoká a ostatní dotaze jsou v rámci svého objemu nevýhodné. 

 

Region soudržnosti Severovýchod 

Regionální operační program NUTS II Severovýchod (dále ROP SV) je určený pro 

Region soudržnosti Severovýchod, který se skládá z Libereckého, Královéhradeckého  

a Pardubického kraje.  

 

Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace 

prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, 

přípravu menších podnikatelských ploch a objektů a zlepšování podmínek k životu  

v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální  

a zdravotnické infrastruktury. 

 

Tato podpora je určena pro kraje, obce, svazky obcí, stát, organizace zřizované nebo 

zakládané kraji, obcemi či státem, profesní a zájmová sdružení, poskytovatelé 

zdravotních a sociálních služeb, nestátní neziskové organizace, podnikatelé a další. 

 

ROP SV je dotován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ROP SV má  

5 prioritních os – Rozvoj dopravní infrastruktury, Rozvoj městských a venkovských 

oblastí, Cestovní ruch, Rozvoj podnikatelského prostředí, technická pomoc. Tento 

projekt patří do osy Rozvoj městských a venkovských oblastí, konkrétně do rozvoje 

města.13 

 

                                                 
13 http://www.rada-severovychod.cz/ 
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4.2.3 Financování pomocí návratných p říjmů úvěrové povahy 

Poslední možností financování investičních akcí je za pomocí úvěrů a půjček. Do 

návratných příjmů městského rozpočtu řadíme úvěry od peněžních institucích, návratné 

finanční výpomoci, příjmy z emise obligací, půjčky od jiných subjektů a příjmy  

z cenných papírů. 

 

Město nejčastěji provádí financování pomocí úvěru, jedná se především o úvěry 

krátkodobé se splatností do jednoho ruku, úvěry střednědobé mají splatnost do deseti let 

či dlouhodobé úvěry se splatností delší než deset let. 

4.3  Kombinace financování výstavby 

4.3.1  Financování projektu pomocí dotace a vlastní ch zdroj ů 

 

Jednou z možných variant financování je žádost města o dotaci. Lanškroun může 

zažádat o dotaci z prostředků z EU, v rámci Regionálního operačního programu NUTS 

II Severovýchod. Tento program se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti  

a propojení regionu vč. cestovního ruchu, modernizace prostředků veřejné dopravy, 

podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších 

podnikatelských ploch a objektů a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově 

především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické 

infrastruktury. Město by čerpalo prostředky z Prioritní osy 2 Rozvoj městských  

a venkovských oblastí, konkrétně Rozvoj měst, která má označení 2.2. Mezi základní 

podmínky pro poskytnutí dotace patří umístění projektu na území regionu 

Severovýchod, velikost obce nad 5 000 obyvatel. Další podmínkou je rozhraní 

minimální a maximální výše dotace na jeden individuální projekt, která je v rozmezí od 

1 000 000 Kč – 80 000 000 Kč. 

 

Výše podpory ze strukturálních fondů může dosáhnout až 85 %  celkových výdajů na 

projekt. Za předpokladu, že město Lanškroun získalo tuto dotaci v maximální výši  

85 %, tj.  62 875 093 Kč, muselo by zajistit zbývajících 15 % nákladů, což činí  

11 095 605 Kč z celkové částky 73 970 698 Kč k určených k výstavbě letního 

koupaliště.  V případě, že by město dostalo dotaci na výstavbu letního koupaliště, bylo 
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by možné zbylou částku dofinancovat z vlastních zdrojů, protože saldo výdajů a příjmů 

má v posledních dvou letech kladné, které převyšuje požadovanou částku.  

Tab.č 6 Výpočet salda příjmů a výdajů 
Příjmy 2007 2008 2009 

daňové 93 850,27 96 111,02 111616,42 

nedaňové 31 400,46 21 605,01 24 321,39 

kapitálové 19 853,77 13 622,73 16 995,81 

Vlastní příjmy 145 104,50 131 338,76 152933,62 

dotace 85 593,23 92 753,79 82 552,88 

Příjem 
celkem 230 697,73 224 092,55 235486,5 

        

Výdaje       

běžné 173 591,17 176 146,50 175 670,21 

kapitálové 46 928,02 29437,23 35 350,27 

celkem 220 519,19 205 583,73 211 020,48 

        

SALDO 10 178,54 18 508,82 24 466,02 
Zdroj: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/charakteristika.pl?ico=70902640 
 

Jestliže by se městu Lanškroun podařilo tuto dotaci získat, muselo by řešit problém 

zpětného financování. To znamená, že nejdříve by se musely  celkové náklady projektu 

uhradit z vlastních zdrojů a teprve po předložení dokladů o  lze žádat o proplacení.   

Z toho důvodu by město Lanškroun mělo nejvýhodnější využití úvěru, který nabízí 

Komerční banka pod programem PONTE II. Jedná se o krátkodobý až střednědobý úvěr 

na řešení časového nesouladu mezi potřebou hradit způsobilé výdaje projektu  

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

především pohyblivá úroková sazba a úroky se hradí měsíčně nebo čtvrtletně,  

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

Strukturálních fondů EU. 

 

V případě přiznání dotace na realizaci výstavby letního koupaliště vzniká městu 

Lanškroun problém zpětného financování. Tento problém by mohlo město vyřešit 

dvěma způsoby. V prvním případě se nabízí možnost financování z vlastních zdrojů, ale 

což pro město není pravděpodobné jelikož by to byla zátěž na jeho rozpočet a nebo vzít 

si úvěr na překlenutí časového nesouladu mezi hrazením výdajů a čerpáním dotace ze 

SF EU. 
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4.3.2  Financování projektu kombinací dotace a úv ěru  

 

Také při tomto způsobu financování se město opírá o dotace z evropských fondů, tzn. 

dotačního programu ROP Severovýchod. Ale v další části výstavby je potřebné zajistit 

peněžní zdroje, které si město může zprostředkovat pomocí úvěru od finančních 

institucí.  Město má možnost využití úvěru od Komerční banky a. s., u které má veden 

bankovní účet.  

 

Pokud město získá dotaci od ROP Severovýchod v plné výši 62 875 093 Kč, je nutné 

zajistit 11 095 605 Kč ve formě úvěru do bankovní instituce. Za předpokladu, že  by 

město chtělo splácet úvěr např. po dobu 5 let při úrokové míře 4,84 %, tak by měsíční 

splátky činily přibližně 230 000 Kč i s úroky a postupně se snižují (podrobněji v příloze 

č. 4) 

Tato forma úvěru nepředstavuje pro městský rozpočet takovou zátěž, jako kdyby si 

město vzalo úvěr na pokrytí nákladu v celkové výši. 

 

4.3.3  Financování projektu pomocí úv ěru  

Další variantou jak získat finanční prostředky na financování výstavby letního 

koupaliště je využití pouze úvěru. Tato varianta by nastala v případě, že město 

Lanškroun by nezískalo finanční prostředky z ROP Severovýchod. Město Lanškroun si 

může půjčit prostředky od jakékoli finanční instituce. Nejvýhodnější podmínky úvěru 

nabízí Komerční banka, u které má vedený účet. Pro Komerční banku je město 

Lanškroun důvěryhodným klientem, což je dávno hlavně tím, že je veřejnoprávní 

korporací, která nemůže zbankrotovat a banka tak získává záruku, že úvěr bude splacen. 

Dalším důvodem lepších podmínek je fakt, že město Lanškroun je jejím dlouhodobým 

klientem, mám tam uložený své prostředky a často využívají jiné produkty a služby, 

které banka nabízí.  

V případě města Lanškroun přichází v úvahu municipální úvěr od KB se splatností 

 20 let a úrokovou sazbou 3,7 % p. a. při čtvrtletních splátkách 924 633,8 Kč. Částka 

úroků se bude postupně snižovat. (podrobněji příloha č. 5) 
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5 Shrnutí výsledk ů šetření 

Z analýzy makrookolí vyplývá, že na naše město budou mít největší vliv politicko- 

právní podmínky, protože je představují vyhlášky a zákony, které se týkají výstavby 

letního koupaliště. Ekonomická schopnost obyvatelstva je neméně důležitým 

ukazatelem, zda k nám budou chodit zákazníci. I když je průměrná mzda nižší než 

celorepublikový průměr, své zákazníky si koupaliště určitě najde. Demografické vlivy 

jsou v regionu příznivé, což je velký příslib do budoucna. Přírodní vlivy jsou v regionu 

méně příznivé, protože Lanškrounsko leží v podhůří Orlických hor a období hlavní 

sezóny tu nebývají tak intenzivní jako např. na jižní Moravě. Technologické vlivy 

budeme muset neustále sledovat a na koupališti používat pouze kvalitní výrobky a 

postupy. Kulturní a sociální vlivy jsou v regionu dobré, protože tu existuje tradice 

koupání v lanškrounských rybnících. 

 

Pří analýze mikrookolí jsem zjistila, že největšími konkurenty budou aquaparky 

Moravská Třebová a Ústí nad Orlicí, protože většina obyvatel regionu využívá jejich 

nabídky v letních měsících. Z tohoto plyne, že výstavba letního koupaliště by měla svůj 

smysl pro region. Potenciální zákazníky, především z řad mládeže a studentů by mohlo 

zaujmout jiné využití  svého volného času. Některé zájmové skupiny mohou mít 

s výstavou problém, jedná se především o svaz rybářů a ekologů. Dodavatele budeme 

vybírat jenom ty s tou nejnovější technologií a samozřejmě také podle ceny a nabídky.  

 

Územní analýza ukázala, že by výstavba byla opodstatněná. Z kruhové metody vidíme, 

že  v primární oblasti nemáme žádnou konkurenci a to je pro nás výhodné. Podle 

výpočtu metody obchodní gravitace, by nám nejvíce potencionálních zákazníků bral 

aquapark Ústí nad Orlicí a Svitavy.  

 

Průzkum trhu, který byl sestaven ze 13 otázek, měl ukázat, zda - li  by občané na 

Lanškrounsku uvítali letní koupaliště. Na tuto otázku odpovědělo 61 % dotázaných, že 

ano. Z další otázky, která rozdělovala obyvatele regionu do určitých věkových 

kategorií, je nejpočetnější mezi 12-18 let. I ve výzkumu mezi obyvateli se potvrdilo, že 

největšími konkurenty už poněkolikáté jsou aquaparky Moravská Třebová a Ústí nad 

Orlicí. 

 



65 

Ze SWOT analýzy jsou patrné naše silné a slabé stránky s příležitostmi s hrozbami. 

Při znázornění do diagramu zjistíme, že máme více pozitivních situací než záporných.  

 

Při variantách finančního zajištění výstavy bych se přikláněla k financování z EU fondů, 

protože při správném dodržení podmínek dostávají subjekty podstatnou část peněžních 

prostředků na investice. 

V první variantě je možné financovat investiční akce z vlastních zdrojů. Výstavba 

letního koupaliště je svým rozsahem velmi náročná, proto bych pro město ani uvažovala 

o této variantě financování. 

Druhá varianta navrhuje finanční investice počítá s tím, že se bude celková částka hradit 

úvěrem. Musí se zohlednit finanční situace a další možnosti města s ohledem na 

probíhající nebo začínající investice. Tento způsob financování výstavy letního 

koupaliště je nevhodný vzhledem k tomu, že dochází k zadlužování obce a rozpočtu. 

Město je zatěžováno nejen splácením úvěru, ale i  úroky, které vyplývají ze smlouvy, 

proto jsou pro obce a města lepší zdroje z EU pomocí dotací. 

 

Třetí varianta předpokládá získání dotace z vybraného programu, který financuje EU. 

Financování je také výhodnější tím, že dotace pokryjí většinu nákladů investice. Projekt 

s výstavbou koupaliště je finančně náročný, proto může město Lanškroun požádat 

pouze o dotaci EU ROP Severovýchod. 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo  provést analýzu prostředí a navržení způsobí financování 

výstavby letního koupaliště Lanškroun. 

 

Diplomová práce je rozdělena na několik částí.  V první části jsou teoreticky vymezeny 

analýzy prostředí a financování obce, je zde také vysvětlena tělocvičná rekreace a volný 

čas.  

 

V další části jsem provedla rozbor mikro a makro prostředí města Lanškroun 

s nejbližším okolím. Byl proveden průzkum, týkající se občanů Lanškrounska. Lidé se 

vyjadřovali k otázkám, zdali by na   Lanškrounsku chtěli nové koupaliště. Z analýz mě 

vycházejí dva největší konkurenti, a to aquapark Moravská Třebová a Ústí nad Orlicí. 

Tato kapitola popisuje projekt na výstavbu letního koupaliště na břehu rybníka Dlouhý. 

Z průzkumu vychází, že většina dotázaných by možnost letního koupaliště uvítala.  

 

 V třetí  části jsem navrhla,  použití prostředků na  financování výstavby, protože se 

jedná o velmi náročný projekt, určitě bych se snažila  využít  dotace z Evropské unie. 

. 
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Příloha  č. 1   

Dotazník: Výstavba koupaliště v Lanškrouně 

 

Vážení spoluobčané, 

obracím se na Vás s žadostí o vyplnění dotazníku týkající se budoucí výstavby 

koupaliště v Lanškouně, které bude sloužit k rekreaci a odpočinku nejen obyvatelům 

našeho regionu, ale i všem kteří náš region navštíví.  

Dotazník je anonymní a výsledky dotazníku budou brány v úvahu při projektovaní 

koupaliště, proto Vás prosíme o jeho pečlivé vyplnění. 

 

Předem Vám děkuji za  Váš strávený čas a ochotu při spolupráci  

                                                                                   Bc. Markéta Paščenková 

 

1. Pohlaví 

a) muž   

b) žena            

 

2. Věk 

a) 12 – 18 let 

b) 18 – 35 let 

c) 36 -45 let 

d) 46 - 55 let 

e) 56 – 65 let 

f) 65 a více 

 

3. Jaké je Vaše místo trvalého bydliště? 

a) Lanškroun, 

b) obec do 5 km od Lanškrouna, 

c) obec do 10 km od Lanškrouna, 

d) obec nad 10 km od Lanškrouna. 
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4. Kde bydlíte? 

a) dům, 

b) byt, 

c) podnájem. 

5. Jaký druh koupání preferujete? 

a) přírodní, 

b) uměle vybudovaný areál, 

c) rodinný bazén, 

d) krytý bazén. 

 

6. Navštěvujete koupaliště a aquaparky v letních měsících? 

a) ano 

b) ne 

 

7. Kolikrát v týdnu chodíte na koupaliště? 

a) 1 x týdně 

b) 2 – 3 x týdně 

c) 4 – 5x týdně 

d) 6 – 7x týdně 

 

8. Ve kterém městě koupaliště navštěvujete? 

a) Moravská Třebová 

b) Ústí nad Orlicí 

c) Svitavy 

d) Letohrad 

e) Jablonné nad Orlicí 

f) Žamberk 

g) Litomyšl 

h) jiné – prosím vypište 

 

9. Uvítali byste výstavbu koupaliště v Lanškrouně? 

a) ano, 

b) ne, 

c) nevím. 
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10. Co na koupališti upřednostňujete? 

a) plavání, 

b) atrakce, 

c) slunění, 

d) jiné, prosím, vypište 

11. Jaká je pro Vás přijatelná výše celodenní vstupenky? 

a) 30 – 50 Kč 

b) 50 – 70 Kč 

c) 70 – 100 Kč 

 

12. Jaký je Váš preferovaný způsob dopravy na koupaliště? 

a) pěšky 

b) na kole 

c) osobním automobilem 

d) jiný, prosím napiště 

 

 

13. Koupaliště budete navštěvovat? 

a) sám 

b) s dětmi 

c) s přáteli 

 

 Děkuji za vyplnění. 
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Příloha č. 2 grafy k dotazníku           

                

  

             Graf č. 2  Rozdělění osob podle trvalého bydliště 
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              Zdroj: Vlastní výpočty 

 

 

 

Graf č. 3  Rozdělění osob podle trvalého bydliště v  % 
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             Graf č. 4  Rozdělení dotázaných osob podle způsobu bydlení 
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              Zdroj: Vlastní výpočty 

                 

 

 

 

          Graf č. 5  Rozdělení dotázaných osob podle způsobu bydlení v % 
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            Graf č. 6  Preference druhu koupání dotázanými osobami 
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           Zdroj: Vlastní výpočty        

 

 

 

 

          Graf č. 7  Preference druhu koupání dotázanými osobami v %  
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Graf. č. 8 Týdenní návštěvnost koupaliště 

           ́        Zdroj: Vlastní výpočty     

        

 

          Graf. č. 9  Současná návštěva konkurenčních koupališť 
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           Graf č.10  Stanovisko dotázaných osob k výstavbě koupaliště 
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             Zdroj: Vlastní výpočty  

 

 

 

       

             Graf č.11  Stanovisko dotázaných osob k výstavbě koupaliště v %   
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           Zdroj: Vlastní výpočty 
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        Grafy č. 12  Rozdělení osob z hlediska aktivit na koupališti 
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           Zdroj: Vlastní výpočty 

 

 

                

 

          Grafy č. 13  Rozdělení osob z hlediska aktivit na koupališti v % 
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           Graf  č. 14  Přijatelná výše celodenní vstupenky  
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             Zdroj: Vlastní výpočty 

 

 

 

 

          Graf  č. 15  Přijatelná výše celodenní vstupenky v % 
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            Grafy č. 16  Preferovaný způsob dopravy na koupaliště   
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             Zdroj: Vlastní výpočty 

            

 

 

 

 

Grafy č. 17  Preferovaný způsob dopravy na koupaliště   
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            Graf č. 18   Návštěva koupaliště 
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            Zdroj: Vlastní výpočty    

 

 

 

          Graf č. 19  Návštěva koupaliště 
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Příloha  č. 3     

 

Zdroj: Studie letního koupaliště Lanškroun, CODE, spol. s. r.o. 
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Příloha  č. 4    Rovnoměrný měsíční splátkový kalendář 

Rovnoměrně splácený úvěr 11 095 605 Kč při úrokové sazbě 4,84 % 

Měsíc Splátka Úrok Celkem Zůstatek 

1 184 926,8 44 752,3 229 679,0 10 910 678,3 

2 184 926,8 44 006,4 228 933,2 10 725 751,5 

3 184 926,8 43 260,5 228 187,3 10 540 824,8 

4 184 926,8 42 514,7 227 441,4 10 355 898,0 

5 184 926,8 41 768,8 226 695,5 10 170 971,3 

6 184 926,8 41 022,9 225 949,7 9 986 044,5 

7 184 926,8 40 277,0 225 203,8 9 801 117,8 

8 184 926,8 39 531,2 224 457,9 9 616 191,0 

9 184 926,8 38 785,3 223 712,1 9 431 264,3 

10 184 926,8 38 039,4 222 966,2 9 246 337,5 

11 184 926,8 37 293,6 222 220,3 9 061 410,8 

12 184 926,8 36 547,7 221 474,4 8 876 484,0 

13 184 926,8 35 801,8 220 728,6 8 691 557,3 

14 184 926,8 35 055,9 219 982,7 8 506 630,5 

15 184 926,8 34 310,1 219 236,8 8 321 703,8 

16 184 926,8 33 564,2 218 491,0 8 136 777,0 

17 184 926,8 32 818,3 217 745,1 7 951 850,3 

18 184 926,8 32 072,5 216 999,2 7 766 923,5 

19 184 926,8 31 326,6 216 253,3 7 581 996,8 

20 184 926,8 30 580,7 215 507,5 7 397 070,0 

21 184 926,8 29 834,8 214 761,6 7 212 143,3 

22 184 926,8 29 089,0 214 015,7 7 027 216,5 

23 184 926,8 28 343,1 213 269,9 6 842 289,8 

24 184 926,8 27 597,2 212 524,0 6 657 363,0 

25 184 926,8 26 851,4 211 778,1 6 472 436,3 

26 184 926,8 26 105,5 211 032,2 6 287 509,5 

27 184 926,8 25 359,6 210 286,4 6 102 582,8 

28 184 926,8 24 613,8 209 540,5 5 917 656,0 

29 184 926,8 23 867,9 208 794,6 5 732 729,3 

30 184 926,8 23 122,0 208 048,8 5 547 802,5 

31 184 926,8 22 376,1 207 302,9 5 362 875,8 

32 184 926,8 21 630,3 206 557,0 5 177 949,0 
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33 184 926,8 20 884,4 205 811,1 4 993 022,3 

34 184 926,8 20 138,5 205 065,3 4 808 095,5 

35 184 926,8 19 392,7 204 319,4 4 623 168,8 

36 184 926,8 18 646,8 203 573,5 4 438 242,0 

37 184 926,8 17 900,9 202 827,7 4 253 315,3 

Mezisoučet 6 842 289,8 1 159 083,9 8 001 373,6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Měsíc Splátka Úrok Celkem Zůstatek 

Převod 6 842 289,8 1 159 083,9 8 001 373,6   

38 184 926,8 17 155,0 202 081,8 4 068 388,5 

39 184 926,8 16 409,2 201 335,9 3 883 461,8 

40 184 926,8 15 663,3 200 590,0 3 698 535,0 

41 184 926,8 14 917,4 199 844,2 3 513 608,3 

42 184 926,8 14 171,6 199 098,3 3 328 681,5 

43 184 926,8 13 425,7 198 352,4 3 143 754,8 

44 184 926,8 12 679,8 197 606,6 2 958 828,0 

45 184 926,8 11 933,9 196 860,7 2 773 901,3 

46 184 926,8 11 188,1 196 114,8 2 588 974,5 

47 184 926,8 10 442,2 195 368,9 2 404 047,8 

48 184 926,8 9 696,3 194 623,1 2 219 121,0 

49 184 926,8 8 950,5 193 877,2 2 034 194,3 

50 184 926,8 8 204,6 193 131,3 1 849 267,5 

51 184 926,8 7 458,7 192 385,5 1 664 340,8 

52 184 926,8 6 712,8 191 639,6 1 479 414,0 

53 184 926,8 5 967,0 190 893,7 1 294 487,3 

54 184 926,8 5 221,1 190 147,8 1 109 560,5 

55 184 926,8 4 475,2 189 402,0 924 633,8 

56 184 926,8 3 729,4 188 656,1 739 707,0 

57 184 926,8 2 983,5 187 910,2 554 780,3 

58 184 926,8 2 237,6 187 164,4 369 853,5 

59 184 926,8 1 491,7 186 418,5 184 926,8 

60 184 926,8 745,9 185 672,6 0 

Celkem 11 095 605,0 1 364 944,3 12 460 549,3   

výpočet úroků:měsíc 1 = (zůstatková cena úvěru * úroková sazba)/12 
                        měsíc 1 = ( 11 095 605,0* 0,0484)/12 = 44 752,3 
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Příloha  č. 5    Rovnoměrný čtvrtletní splátkový kalendář 

Rovnoměrně splácený úvěr 73 970 700 Kč při úrokové sazbě 3,7 %  

Čtvrtletn ě Splátka Úrok Celkem Zůstatek 

1 924 633,8 684 229,0 1 608 862,7 73 046 066,3 

2 924 633,8 675 676,1 1 600 309,9 72 121 432,5 

3 924 633,8 667 123,3 1 591 757,0 71 196 798,8 

4 924 633,8 658 570,4 1 583 204,1 70 272 165,0 

5 924 633,8 650 017,5 1 574 651,3 69 347 531,3 

6 924 633,8 641 464,7 1 566 098,4 68 422 897,5 

7 924 633,8 632 911,8 1 557 545,6 67 498 263,8 

8 924 633,8 624 358,9 1 548 992,7 66 573 630,0 

9 924 633,8 615 806,1 1 540 439,8 65 648 996,3 

10 924 633,8 607 253,2 1 531 887,0 64 724 362,5 

11 924 633,8 598 700,4 1 523 334,1 63 799 728,8 

12 924 633,8 590 147,5 1 514 781,2 62 875 095,0 

13 924 633,8 581 594,6 1 506 228,4 61 950 461,3 

14 924 633,8 573 041,8 1 497 675,5 61 025 827,5 

15 924 633,8 564 488,9 1 489 122,7 60 101 193,8 

16 924 633,8 555 936,0 1 480 569,8 59 176 560,0 

17 924 633,8 547 383,2 1 472 016,9 58 251 926,3 

18 924 633,8 538 830,3 1 463 464,1 57 327 292,5 

19 924 633,8 530 277,5 1 454 911,2 56 402 658,8 

20 924 633,8 521 724,6 1 446 358,3 55 478 025,0 

21 924 633,8 513 171,7 1 437 805,5 54 553 391,3 

22 924 633,8 504 618,9 1 429 252,6 53 628 757,5 

23 924 633,8 496 066,0 1 420 699,8 52 704 123,8 

24 924 633,8 487 513,1 1 412 146,9 51 779 490,0 

25 924 633,8 478 960,3 1 403 594,0 50 854 856,3 

26 924 633,8 470 407,4 1 395 041,2 49 930 222,5 

27 924 633,8 461 854,6 1 386 488,3 49 005 588,8 

28 924 633,8 453 301,7 1 377 935,4 48 080 955,0 

29 924 633,8 444 748,8 1 369 382,6 47 156 321,3 

30 924 633,8 436 196,0 1 360 829,7 46 231 687,5 

31 924 633,8 427 643,1 1 352 276,9 45 307 053,8 
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32 924 633,8 419 090,2 1 343 724,0 44 382 420,0 

33 924 633,8 410 537,4 1 335 171,1 43 457 786,3 

34 924 633,8 401 984,5 1 326 618,3 42 533 152,5 

35 924 633,8 393 431,7 1 318 065,4 41 608 518,8 

36 924 633,8 384 878,8 1 309 512,5 40 683 885,0 

37 924 633,8 376 325,9 1 300 959,7 39 759 251,3 

38 924 633,8 367 773,1 1 292 406,8 38 834 617,5 

39 924 633,8 359 220,2 1 283 854,0 37 909 983,8 

40 924 633,8 350 667,3 1 275 301,1 36 985 350,0 

41 924 633,8 342 114,5 1 266 748,2 36 060 716,3 

Mezisoučet 37 909 983,8 21 040 041,0 58 950 024,7   

  

Čtvrtletn ě Splátka Úrok Celkem Zůstatek 

Převod 37 909 983,8 21 040 041,0 58 950 024,7   

42 924 633,8 333 561,6 1 258 195,4 35 136 082,5 

43 924 633,8 325 008,8 1 249 642,5 34 211 448,8 

44 924 633,8 316 455,9 1 241 089,7 33 286 815,0 

45 924 633,8 307 903,0 1 232 536,8 32 362 181,3 

46 924 633,8 299 350,2 1 223 983,9 31 437 547,5 

47 924 633,8 290 797,3 1 215 431,1 30 512 913,8 

48 924 633,8 282 244,5 1 206 878,2 29 588 280,0 

49 924 633,8 273 691,6 1 198 325,3 28 663 646,3 

50 924 633,8 265 138,7 1 189 772,5 27 739 012,5 

51 924 633,8 256 585,9 1 181 219,6 26 814 378,8 

52 924 633,8 248 033,0 1 172 666,8 25 889 745,0 

53 924 633,8 239 480,1 1 164 113,9 24 965 111,3 

54 924 633,8 230 927,3 1 155 561,0 24 040 477,5 

55 924 633,8 222 374,4 1 147 008,2 23 115 843,8 

56 924 633,8 213 821,6 1 138 455,3 22 191 210,0 

57 924 633,8 205 268,7 1 129 902,4 21 266 576,3 

58 924 633,8 196 715,8 1 121 349,6 20 341 942,5 

59 924 633,8 188 163,0 1 112 796,7 19 417 308,8 

60 924 633,8 179 610,1 1 104 243,9 18 492 675,0 

61 924 633,8 171 057,2 1 095 691,0 17 568 041,3 

62 924 633,8 162 504,4 1 087 138,1 16 643 407,5 
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63 924 633,8 153 951,5 1 078 585,3 15 718 773,8 

64 924 633,8 145 398,7 1 070 032,4 14 794 140,0 

65 924 633,8 136 845,8 1 061 479,5 13 869 506,3 

66 924 633,8 128 292,9 1 052 926,7 12 944 872,5 

67 924 633,8 119 740,1 1 044 373,8 12 020 238,8 

68 924 633,8 111 187,2 1 035 821,0 11 095 605,0 

69 924 633,8 102 634,3 1 027 268,1 10 170 971,3 

70 924 633,8 94 081,5 1 018 715,2 9 246 337,5 

71 924 633,8 85 528,6 1 010 162,4 8 321 703,8 

72 924 633,8 76 975,8 1 001 609,5 7 397 070,0 

73 924 633,8 68 422,9 993 056,6 6 472 436,3 

74 924 633,8 59 870,0 984 503,8 5 547 802,5 

75 924 633,8 51 317,2 975 950,9 4 623 168,8 

76 924 633,8 42 764,3 967 398,1 3 698 535,0 

77 924 633,8 34 211,4 958 845,2 2 773 901,3 

78 924 633,8 25 658,6 950 292,3 1 849 267,5 

79 924 633,8 17 105,7 941 739,5 924 633,8 

80 924 633,8 8 552,9 933 186,6 0,0 

Celkem 73 970 700,0 27 711 273,5 101 681 973,5   

měsíc 1 = (zůstatková cena úvěru * úroková sazba)/4 

měsíc 1 = ( 73 970 700* 0,037)/4 = 684 229 


