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1. ÚVOD

Město Sušice, 
často nazývané „Brána 
Šumavy“ se rozprostírá na obou březích 
řeky Otavy. Na jihozápad od města se nachází 
příměstský parkový les „LUH“ o rozloze 32 ha, který má 
velký význam, z hlediska životního prostředí a je významným 
místem pro rekreaci a volný čas obyvatel i návštěvníků města. Z důvodů 
klimatických, hygienických, regeneračních, hydrosferických, pedosferických 
a dalších, má tato lokalita pro město nezastupitelný význam a proto se město 
rozhodlo pro vytvoření dostatečných rekreačních využití dané lokality.

Snahou tohoto materiálu je připravit podklady k otázkám a odpovědím pro diskusi, zda s ohledem 
na investiční a ekonomicko-provozní náročnost do plaveckých bazénů bude v následujících letech 
město Sušice schopno čelit všem nástrahám vyplívajícím z provozu a dále pak navrhnout takovou 
nabídku služeb a aktivit, které svou náplní a atraktivitou přilákají dostatečný počet klientů.

Posouzení celé problematiky je rozděleno do 4 základních okruhů:

1. Posouzení rekonstrukce stávajícího venkovního koupaliště
2. Posouzení investice do krytého plaveckého bazénu+rekonstrukce venkovního koupaliště
3. Posouzení investice do krytého plaveckého bazénu s doprovodnými službami z oblasti Wellness a Fitness
4. Posouzení rekreačních doplňkových aktivit v parkovém lese „LUH“

Stávající letní koupaliště nepokrývá celoroční potřeby plavecké výuky, plaveckých sportů a možnosti celoroční 
rekreace místních obyvatel a proto se zdá záměr města vybudovat plavecký komplex opodstatněný. Je třeba si 
hned v úvodu položit otázku – je tento záměr ekonomicky (investičně a provozně) s ohledem na počet obyvatel, 
spádovost, okolní konkurenci reálný? 

Aquapark je zařízení investičně i provozně velmi náročné. Ekonomické skutečnosti je třeba plně respektovat, 
nejen při výběru optimální lokality, ale i při výběru projektu, technologie vybavení, obsahu nabídky, počtu 
obyvatel, ale i způsobu financování.

Cílem je připravit městu Sušice materiál, který bude sloužit jako podklad pro přípravu a projednání 
investičního záměru, posoudí ekonomiku provozu zařízení, připraví informace o provozu plaveckých 
center v ČR, stanoví priority, cíle a faktory úspěšnosti investic do plaveckých center, nastíní způsoby 
řízení a výši ekonomických nákladů do realizace projektu a následného provozu plaveckého 
bazénu v Sušici.
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Pohled do ka-
pacitních údajů, rozsahu 
vybavení a využívání bazénů ukazuje od-
lišnosti, které mají vliv na ekonomiku provozu a cel-
kové hospodaření jednotlivých subjektů, které předmětné 
bazény provozují.

Nejčastějším provozovatelem plaveckých center v ČR jsou z hlediska vlastnic-
kých vztahů sportovní kluby - 60% dotované z rozpočtu měst a obcí, města a obce 
- 30 %, soukromé právnické osoby - 10 %. Je zřejmé, že veřejný sektor zastřešuje 90 % 
plaveckých center v ČR. Tento trend je obdobný i ve světě. Ekonomické ukazatele ukazující pro-
vozní výsledky hospodaření lze shrnout do následující tabulky.

Je možné konstatovat, že 90 % bazénů a koupališť v ČR je v provozních ztrátách a 10 % bazénu a koupališť dosahují provoz-
ní zisk. Předpokladem zisku je doplnění nabídky aquacenter o zajímavé služby, které poskytují komplexnost a pestrost pro 
návštěvníky (fitness, spinning, squash, dětská centra, regenerační služby atd.)

Výjimky potvrzující pravidlo jsou např. Centrum Babylon v Liberci – největší krytý zábavní komplex v ČR a Aquacentrum 
Letňany Lagoon, se svojí strategickou polohou v obchodní zóně. Tyto komplexy dosahují výrazný provozní zisk oproti 
ostatním.

Je však zapotřebí zdůraznit, že jakákoliv investice do aquacentra je tzv. „běh na dlouhou trať“, neboť 
v lepším případě se návratnost počítá na desítky let a jedná se spíše o vytváření tzv. rezervního fondu, 
který se investuje do oprav a vybavení.

V horších většinových případech se investice nevrátí a provoz je trvale dotován. V zahraničí jsou bazénové kom-
plexy provozovány a financovány městem anebo soukromým sektorem, který je vybuduje jako součást vel-
kých obchodních center, která je dotují. Tento druh služeb je pro občany investicí do zdraví a vhodného 
využívání volného času, v žádném případě finanční zhodnocení prostředků ze strany investora.  

2. ROZBOR RŮZNÝCH TYPŮ BAZÉNŮ

VELIKOST BAZÉNU ZTRÁTA ZISK
50 m 3 – 10 mil. Kč ročně 0
25 m 500 tis. – 6 mil. Kč ročně ojediněle

venkovní koupaliště 140 - 200 tis. Kč *60 tis. Kč

Hospodářský výsledek

* V případě optimálních klimatických podmínek.
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2.1 Plavecký bazén MOTORLET PRAHA

Venkovní bazén

Vnitřní bazén

Venkovní zahrada

Spinningový sál

Základní charakteristika:

krytý bazén    25 x 12,5 m 
venkovní dětský bazén   8 x 4 m 
sauny     muži, ženy

Vedlejší přidružené aktivity:

Fitness, aerobic, spinning, sportovní hala, 
restaurace, lékařská péče, dětská herna

Funkční využití:

školy, školky    45 % 
výkonnostní sport    14 % 
komerční akce      1 % 
veřejnost    40 %

Spádová oblast:

Praha 5, Praha 13

Kapacitní údaje:

počet návštěvníků / rok   240 000 
objem vody v bazénu a přísl.  560 m3 
denní spotřeba vody   37 m3 
denní spotřeba plynu – průměr  723 m3 
denní spotřeba elektřiny – průměr  1 695 kwh
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Provoz + ekonomika:

Provozní doba   7.00 – 21.30 hod. 
Provozní náklady / rok 9 – 10 mil. Kč 
Dotace města / rok 600 tis. Kč 
Provozní výsledek 2002 - 2006 = ZISK 
Vstupné 80 Kč - dospělá osoba 
 60 Kč - dítě 
Dostupnost Metro B 
 parking (50 aut) 
Počet zaměstnanců 26

Posilovna Aerobní část posilovny

Dětská herna Jungleland

 Dětská herna Jungleland

2.1 Plavecký bazén MOTORLET PRAHA

Souhrnné hodnocení:

Plavecký bazén prošel od roku 1995 významnou rekonstrukcí ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy v rámci tzv. grantových 
dotací a to ve výši cca 30 mil. Kč. Rozsahem poskytovaných služeb, zejména ve vodních atrakcích nepatří k dobře vybaveným. 
Přesto svojí polohou, dostupností, kvalitou vedlejších aktivit a čistotou interiéru patří k velmi oblíbeným provozům.
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2.2 Bazén NERATOVICE

Základní charakteristika:

krytý bazén    25 x 12,5 m 
dětský bazén 60 m2 
zábavný bazén    80 m2 
vířivka     6 m2 
tobogán     90m 
sauny     muži, ženy

Vedlejší aktivity:

občerstvení, fitness

Funkční využití:

školy, školky 40 % 
výkonnostní sport 16 % 
komerční akce 4 % 
veřejnost 40 %

Spádová oblast:

Neratovice, část Prahy 4, 18

Kapacitní údaje:

počet návštěvníků / rok 220 000 
objem vody 700 m3 
denní spotřeba vody 60 m3 
denní spotřeba tepla 1 050 m3 
denní spotřeba elektřiny 2 530 kwh

Souhrnné hodnocení:

Po rekonstrukci velmi pěkný bazén, ale vzhledem k lokalitě a nízkým cenám nevykazuje ziskový hospodářský výsledek.

Provoz + ekonomika:

Provozní doba 6.15 – 21.30 hod. 
Provozní náklady / rok 7 – 8 mil. Kč 
Dotace města / rok ano 
Provozní výsledek ztráta 
Vstupné 55,- Kč dospělí (75 min) 
 35,- Kč děti (75min.) 
Dostupnost MHD, parking 
Počet zaměstnanců 28
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2.3 Bazén LETŇANY LAGOON

Základní charakteristika:

krytý bazén 25 x 12,5 m 
dětské brouzdaliště 
masážní zábavný bazén I. 
masážní zábavný bazén II. 
tobogán 
whirlpool se slanou vodu 
relaxační centrum (sauna, pára, whirlpool)

Vedlejší přidružené aktivity:

občerstvení, fitness, aerobic, spinning, solária

Funkční využití:

školy, školky 40 % 
výkonnostní sport - 
komerční akce 5 % 
veřejnost 55 %

Spádová oblast:

Praha 9, 8, 18

Kapacitní údaje:

počet návštěvníků / rok 350 000 
objem vody 600 m3 
denní spotřeba vody 109 m3 
denní spotřeba tepla 20 GJ 
denní spotřeba elektřiny 2 840 kwh

Venkovní pohled - denní

Venkovní pohled - noční

Bazén

Dětská akce v bazénu
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Provoz + ekonomika:

Provozní doba 6.00 – 22.00 hod. 
Provozní náklady / rok 13,3 mil. Kč 
Dotace města / rok ne 
Dotace investora (Tesco) ano 
Provozní výsledek zisk (bez dotací) 
Vstupné 140,- Kč dospělí (90 min) 
 70,- Kč dítě (90 min) 
Dostupnost MHD, parking 
Počet zaměstnanců 24

Dětský bazének Zábavný bazén

Masážní bazén

Relax

2.3 Bazén LETŇANY LAGOON

Souhrnné hodnocení:

Velmi moderní, účelně řešený projekt, který svým uspořádáním presentuje anglický styl provozu (investorem stavby – spol. 
Tesco Stores). Architektonickým řešením a úsporností prostoru snižuje provozní náklady. Je v současné době nejoblíbenějším 
zařízením v Praze.
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2.4 Bazén BABYLON LIBEREC

Základní charakteristika:

ZÁBAVNÝ BAZÉN I. 
divoká řeka, vodní iglů s chrličem, vodní houpačka, 
skluzavka, 3x tobogan, vířivka

DĚTSKÝ BAZÉN 
vodotrysk, šlapadla

ZÁBAVNÝ BAZÉN II. 
chrliče vody (masážní efekt), masážní trysky, masážní 
lavice, gejzír, skalní vodopád, vodní kaskády

KRÁPNÍKOVÁ JESKYNĚ 
gejzír, vodopád, akvária, masážní lavice, vodní hudba

LEDOVÁ JESKYNĚ, ANTICKÉ LÁZNĚ, BAR – 2x

FONTÁNOVÁ HALA S OTEVÍRACÍ STŘECHOU + BISTRO

SOLÁRIA, SUNA, PÁRA, RELAXAČNÍ CENTRUM

Vedlejší přidružené aktivity:

bistro, masáže, VIP sauna, lunapark, pořádání akcí 
+ seminářů

Funkční využití:

školy, školky 15 % 
výkonnostní sport - 
komerční akce 10 % 
veřejnost 75 %

Spádová oblast:

Liberec, Jablonec, okolní města - zájezdy

Kapacitní údaje:

počet návštěvníků / rok 750 000 
objem vody 850 m3 
denní spotřeba vody 180 m3 
denní spotřeba tepla 1 700 m3 
denní spotřeba elektřiny 3 300 kwh

Zábavná část I.

Zábavná část II

Dětský bazének

Vodní jeskyně
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Provoz + ekonomika:

Provozní doba 10.00 – 22.00 hod. 
provozní náklady / rok 17 – 18 mil. Kč 
dotace města ne 
provozní výsledek zisk 
vstupné rozpětí 50 – 240 Kč dospělí 
dostupnost MHD, parking 
počet zaměstnanců 42

Relax I

Relax II

2.4 Bazén BABYLON LIBEREC

Souhrnné hodnocení:

Jde o první tématický aquapark v ČR. Rozkládá se na ploše větší než 700 m2. Je určen pro všechny generace. Byl otevřen v srpnu 
2000 a v současnosti nemá na našem trhu konkurenci. Zajímavostí je, že klientelu tvoří převážně návštěvníci mimo Liberec – 
80% a občané Liberce 20%. Dalším zajímavým ukazatelem je návštěvnost o sobotách a nedělích, která se pohybuje okolo 2,5 
tis. návštěvníků / den. Všední dny 250 – 450 osob a o letních prázdninách je to až 3000 – 3500 osob/den.
(Zajímavým faktem je, že většina obyvatel Liberce využívá spíše původní plavecký bazén patřící městu a to z důvodů 
výše vstupného.) 
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2.5 SPÁDOVÁ KONKURENCE V OKOLÍ SUŠICE

A) Přímá konkurence

1. Plavecký bazén Klatovy   25 m x 12,5 m  - rozměry
      9 m x 6 m  - dětský bazén

     Cena:    40,- Kč – dospělý/ hod.
            20,- Kč – dítě/ hod.

     Letní koupaliště Klatovy   3 plavecké bazény (dětský, plavecký, výukový)
      venkovní hřiště – volejbal, basketball, tenis
      dětská hřiště, občerstvení, nuda – pláž

2. Plavecký bazén Horažďovice   tobogán 62 m, dětský bazén se 2 skluzavkami, masážní trysky, 
      vodní kolotoč, perličková lázeň, umělé vlnobití, vodotrysk, 
      protiproud, vzduchový rošt, sauna, masáže, fitness, 
      horolezecká stěna, občerstvení

     Cena:    50,- Kč – dospělý/ hod.
                  30,- Kč – dítě/ hod.
    Slevy:   po – pá 40,- Kč – dospěl/ hod.
                   25,- Kč – dítě/ hod.

3. Plavecký bazén Strakonice  Cena:    60,- Kč – dospělý/ 2 hod.
            45,- Kč – dítě do 6 let/ 2 hod.
                  10,- Kč – dítě od 7 do 15 let/ 2 hod.

4. Plavecký bazén Domažlice  Cena:    30,- Kč – dospělý/hod.
            20,- Kč – dítě/hod.

B) Ostatní konkurence v rámci západočeského kraje

1. Nýrsko     Venkovní koupaliště 21m x 50 m
                           12m x 8 m

2. Železná Ruda - Wellness Horizont Hotel – Špičák
      bazén 11m x 6m, protiproud, masážní trysky, whirlpool, 
      římské lázně, sauna, solária, wellness, fitness
      přírodní koupaliště za hotelem Engadin

3.Plzeň      bazén Slovany

      ZČU – Locmotín  30,- Kč – dospělý/ hod.
                                               25,- Kč – dítě/ hod.

      Přírodní koupaliště Bolevecké rybníky

      Přehrada – České údolí
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2.6 SPÁDOVÁ OBLAST - PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY

-  Vimperk, Kdyně, Přeštice

2.5 SPÁDOVÁ KONKURENCE V OKOLÍ SUŠICE
4. Plavecký bazén Písek   Cena:    30,- Kč – dospělý/ hod.
            17,- Kč – dítě/ hod.

5. Český Krumlov – bazén   Cena: 35,- Kč – dospělý/ 1,5 hod.
            20,- Kč – dítě/ 1,5 hod.

6. Plavecký bazén Tábor   Krytý + venkovní areál
     Cena:    45,- Kč - dospělý/ 1,5 hod.
                  35,- Kč – dítě/ 1,5 hod.

     Venkovní plovárna - tobogán, objem vody 1470 m3 – kapacita 11 500 osob

7. Plavecký bazén České Budějovice Letní plovárna – plavecký bazén 50m x 21 m, 25m x 18m
     Cena:    40,- Kč – dospělý/ hod.
                  20,- Kč – dítě/ hod.

     Vnitřní bazén- plavecký bazén 50m x 20m, dětský bazén 20m x 10m, 
     skokanský bazén 10m x 12m, tobogán 69m, vířivka, parní komory, 
     sauna, masáže, fitness, restaurace.

8. Koupaliště Vimperk   Cena: 20,- Kč – dospělý/ hod.
            10,- Kč – dítě do 10 let/ hod.

Nové investice

- Dačice – venkovní koupaliště – cca 75 mil. Kč (kapacita 900 lidí)
- Prachatice – koupaliště Hulák – cca 53 mil. Kč (kapacita 1000 lidí)
- Soběslav – koupaliště – cca 80 mil. Kč (záleží na získání dotace)
- Kaplice – plavecký bazén – cca 60 mil. Kč (záleží na získání dotace)
- Velešín – vodní svět – 1. etapa plavecký bazén (cca 70 mil. Kč)

Rekonstrukce - Domažlice, Klatovy, Písek, Volary, Strakonice

Výhledové investice dle získaných dotací
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3. EKONOMICKÉ UKAZATELE PROVOZU BAZÉNŮ

3.1  Průměrné provozní ztráty dle velikosti bazénu za 3 roky 
provozu

Podolí – 50m - 2 800 000 Kč

Ostrava – 50m - 7 111 000 Kč

Přerov – 50m - 10 600 000 Kč

Kolín – 25m - 6 200 000 Kč

Náchod – 25m - 2 000 000 Kč

Jičín – 25m - 4 300 000 Kč

Tachov – 25m - 2 900 000 Kč

Dobruška – 25m - 3 000 000 Kč

Vysoké Mýto – 25m - 3 000 000 Kč

Rakovník – 25m - 3 600 000 Kč

Hodonín – 25m - 4 400 000 Kč

Písek – 25m - 4 800 000 Kč

Kutná Hora – 25m - 5 800 000 Kč

Slavia Praha - 2 900 000 Kč

Radlice Praha 5 + 1 100 000 Kč

Letňany Lagoon + 2 300 000 Kč

Horažďovice + 210 000 Kč
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3. EKONOMICKÉ UKAZATELE PROVOZU BAZÉNŮ

3.2 Průměrný počet návštěvníků za 3 roky

Podolí – 50m 876 000 osob

Ostrava – 50m 713 000 osob

Přerov – 50m 393 000 osob

Jičín – 25m 344 000 osob

Náchod – 25m 173 000 osob

Kolín – 25m 98 000 osob

3.3 Průměrné dotace provozu za 3 roky

Podolí – 50m  4 800 000 Kč

Ostrava – 50m 10 300 000 Kč

Přerov – 50m  9 000 000 Kč

Jičín – 25m  4 900 000 Kč

Náchod – 25m  1 600 000 Kč

Kolín – 25m  6 100 000 Kč

3.4  Průměrná spotřeba elektrické energie (kWh) za 3 roky 
provozu

Podolí – 50m 1 890 000 Kč

Ostrava – 50m 2 200 000 Kč

Přerov – 50m  690 000 Kč

Jičín – 25m 1 100 000 Kč

Náchod – 25m  630 000 Kč

Kolín – 25m  560 000 Kč
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3. EKONOMICKÉ UKAZATELE PROVOZU BAZÉNŮ

3.5 Průměrná spotřeba vody (m3)
Podolí – 50m 189 000

Ostrava – 50m  89 000 

Přerov – 50m  29 000 

Jičín – 25m  37 000 

Náchod – 25m  13 000 

Kolín – 25m  17 000 

3.6 Průměrná spotřeba tepla ( Kč)

Podolí – 50m 5 800 000 Kč

Ostrava – 50m 4 900 000 Kč 

Přerov – 50m 3 900 000 Kč 

Jičín – 25m 3 100 000 Kč

Náchod – 25m  980 000 Kč

Kolín – 25m 2 700 000 Kč

3.7 Spotřeba energií bazénů o objemu 500 - 600 m3

elektřina (kWh) teplo (GJ) voda (m3)

leden 87 667 901 3 553

únor 80 459 639 3 065

březen 84 019 742 3 664

1. čtvrtletí 252 145 2 282 10 282

duben 83 918 754 3 234

květen 73 862 592 3 270

červen 80 946 440 3 538

2. čtvrtletí 238 726 1 786 10 042

červenec 82 934 343 2 993

srpen 82 098 278 3 158

září 90 581 410 3 380

3. čtvrtletí 255 613 1 031 9 531

říjen 88 291 477 3 623

listopad 87 014 694 3 698

prosinec 89 219 736 2 864

4. čtvrtletí 264 524 1 907 10 185

celkem za rok 1 011 008 7 006 40 040

měsíční průměr 84 250 539 3 337

denní průměr 2 840 20 112
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3. EKONOMICKÉ UKAZATELE PROVOZU BAZÉNŮ

3.8 Shrnutí ukazatelů

Provozní ztráty bazénu lze rozdělit do dvou kategorií. Ty bazény, které investují do moderních 
technologií snižují provozní náklady. Ostatní se pohybují se svými náklady dle inflace nebo nárůstu 
cen ze strany dodavatelů. Je nutné aplikovat úsporné technologie, jako jsou kogenerační jednotky, 
rekuperační jednotky, dvojí využití vody pro sprchy bazénu a hledat možnosti úspor na stočném.

Statistiky potvrzují, že počty návštěvníků v oblasti sportovních služeb se od roku 1996 zvyšují, což je dobrým 
předpokladem pro další investice.

Jednotlivé provozy bazénů jsou v 90 % případů závislé na dotacích a to jak od obcí, měst či soukromého sektoru.

Potřeby energií jsou závislé na technologiích bazénů, velikosti provozu a současný trend se ukazuje jako účelné 
nakládání s prostorem.

Náklady se liší i v závislosti na ročním období a je zapotřebí při tvorbě ročních rozpočtů s těmito aspekty 
počítat.
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3.9 Rekapitulace efektivnosti jednotlivých provozovatelů
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3. EKONOMICKÉ UKAZATELE PROVOZU BAZÉNŮ

3.11 Přehled vstupného

3.10 Průměry hospodaření v ČR

Písek Plzeň Klatovy Horažďovice ČB Tábor Strakonice Prachatice Praha

dospělá osoba v Kč 30 30 40 50 40 30 30 35 140

dítě v Kč 17 25 20 30 20 23 23 23 70
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4. VÝVOJ SPOTŘEBNÍCH CEN PROVOZU BAZÉNU

    1995  2000  2003  2005  2007

voda v Kč/m3     22    33    39    42     49

el. ener. v Kč/kWh   0,60  1,30  1,70  2,10  2,51

teplo v Kč/GJ     80   220   295   310   325

Poznámka:

 - u elektrické energie je výsledná sazba zjištěna jako propočet jednotlivých faktorů, které ovlivňují celkové náklady

 - nainstalovaný výkon, technické maximum, činná spotřeba ve dvou režimech atd.

 - u odběrů tepla i plynu je nižší nebytová sazba doplněna sazbou za sjednaný odběr

Shrnutí ukazatelů

Vývoj spotřebních cen ukazuje jejich trvalý nárůst a s tím je spojený i nárůst nákladů za jejich úhradu. Důležitým faktorem 

je návštěvnost. Již jednou bylo určeno, že od roku 1996 se návštěvnost zvyšuje. Tento trend však není a nebude trvalý, neboť 

lákadel a mnoho dalších produktů z jiných oblastí rozmělňují příjmy za poskytované služby. Ukazuje se, že současná horní 

hranice pro stanovení maximální ceny vstupného pro 25m či 50m bazén je 70 Kč pro dospělou osobu. Pro aquapark je to cena 

do 150 Kč/osoba s ohledem na region, ve kterém se nachází. Výše uvedené ceny vycházejí z regionu Prahy a okolí. Cenová re-

lace vstupného pro spádovou oblast bude výrazně nižší s ohledem na spektrum poskytovaných služeb a cenové relace Sušice 

konkurenčních provozů. 
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5. DEFINOVÁNÍ VARIANT STUDIÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

Varianta A - venkovní bazén

Varianta B - krytý relaxační + venkovní bazén

Varianta C - krytý relaxační bazén

Posuzování jednotlivých variant řešení plaveckého bazénu v Sušici z hlediska architektonického řešení není předmětem této 
studie. Pracovní tým posuzoval investice v závislosti na objemových ukazatelých, uspořádání programové náplně služeb z hle-
diska jejich atraktivity a rentability, a v neposlední řadě organizaci provozu.

Cena stavby je velmi důležitou položkou a vodítkem. Může být rozhodující při výběru dodavatele. Má svůj život, rodí se s návr-
hem stavby, žije po celou dobu úvah o stavbě, prochází upřesňováním a nakonec může mít zcela jinou podobu než na počátku. 
Tato podoba může dosáhnout až dvojnásobku původně zrozené ceny!!!

Vliv na takové zvýšení se většinou skrývá v projektové přípravě, v jednání s dodavatelem a v přípravě rozpočtu. Podkladem 
pro vypracování propočtu stavby může být některá z níže uvedených možností – studie stavby, projektová dokumentace 
v jakémkoli stupni nebo vlastní zaměření. Pro jednotné zadání stavebních dodávek bude zapotřebí tzv. „slepý rozpočet“, který 
obsahuje veškeré práce včetně jejich množství podle projektové dokumentace stavby.

Ukáže se v něm sice první cena, ale ta se může od reality velmi lišit. Výpočet ceny vychází nejčasněji z obestavěného prostoru. 
Vychází ze zjištěných objemových ukazatelů stavby (obestavěný prostor v m3) nebo zastavěné plochy. Pro co možno nejpřes-
nější odhad budoucích nákladů stavby propočet pomáhá investorovi, dodavateli a projektantům sestavit orientační schéma 
v době, kdy ještě není rozhodnuto o konečné podobě stavby.
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 5.1 VARIANTA A – venkovní bazén



23

 5.1 VARIANTA A – venkovní bazén

Kapacitní údaje:

Obestavěný prostor  3500 m3

Vodní plocha venkovní  1500 m2

Objem vody   1800 m3

Užitná plocha     720 m2

Zastavěná plocha    800 m2

Předpokládaná cena stavby:

Venkovní úpravy     5 000 000,- Kč
Bazén a jeho zázemí  20 000 000,- Kč
Celková cena   25 000 000,- Kč

Roční energetická bilance:

Spotřeba vody  10 000 m3/rok
Spotřeba el. energie   100 MWh/rok
Spotřeba tepla pro  ohřev vody       0 MWh/rok
 vytápění   140 MWh/rok
 TUV 10 MWh/rok
 VZT 0 MWh/rok

Závěrečné zhodnocení:
Z hlediska trendů nabídky a provozního řešení organizace služeb nemá studie nedostatků. Domníváme s však, že s ohledem 
na statistické ukazatele, které deklarují pouze 30 letních dnů, je takovéto řešení pro občany Sušice neefektivní a nepřinese 
očekávané zhodnocení investice v rámci infrastruktury služeb regionu. NEDOPORUČUJEME.
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 5.2 VARIANTA B – krytý relaxační + venkovní bazén
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 5.2 VARIANTA B – krytý relaxační + venkovní bazén

Kapacitní údaje:

Obestavěný prostor  8000 m3

Vodní plocha venkovní  1700 m2

Objem vody venkovní  2050 m3

Vodní ploch vnitřní    280 m2

Objem vnitřní vody    340 m3

Užitná plocha   2120 m2

Zastavěná plocha  1700 m2

Předpokládaná cena stavby:

Venkovní bazén a úpravy  20 000 000,- Kč
Krytý bazén a jeho zázemí  40 000 000,- Kč
Celková cena   60 000 000,- Kč

Roční energetická bilance:

Spotřeba vody  30 000 m3/rok
Spotřeba el. energie  700 MWh/rok
Spotřeba tepla pro  ohřev vody    700 MWh/rok
 vytápění   1100 MWh/rok
 TUV 90 MWh/rok
 VZT 320 MWh/rok

Závěrečné zhodnocení:
S ohledem na počet obyvatel Sušice a okolní konkurenci je tato varianta nerealistická a to jak z hlediska investice, výše pro-
vozních nákladů, ale i rentability. NEDOPORUČUJEME.
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 5.3 VARIANTA C – krytý relaxační bazén + brouzdaliště
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5.3 VARIANTA C – krytý relaxační bazén + brouzdaliště

Kapacitní údaje:

Obestavěný prostor  18000 m3

Vodní plocha venkovní       240 m2

Objem vody venkovní       290 m3

Vodní ploch vnitřní       500 m2

Objem vnitřní vody       580 m3

Užitná plocha      2550 m2

Zastavěná plocha     2290 m2

Předpokládaná cena stavby:

Venkovní bazén a úpravy      10 000 000,- Kč
Krytý bazén a jeho zázemí      90 000 000,- Kč
Celková cena   100 000 000,- Kč

Roční energetická bilance:

Spotřeba vody  24 000 m3/rok
Spotřeba el. energie  850 MWh/rok
Spotřeba tepla pro  ohřev vody    800 MWh/rok
 vytápění   1500 MWh/rok
 TUV 100 MWh/rok
 VZT 380 MWh/rok

Závěrečné zhodnocení:
Jak již bylo konstatováno i tato varianta řešení se vyznačuje velmi přehlednou organizací provozu z pohledu návštěvníků a 
velmi nadstandardním řešením poskytovaných služeb v jednotlivých sekcí objektu. Případné připomínky ze strany pracovní 
skupiny je nutné posuzovat z hlediska výše investičních prostředků, provozních nákladů a hlavně z hlediska zadání investo-
ra. Navrhované změny či úpravy řešení jsou zapracovány v souhrném hodnocení. Výsledkem těchto opatření je zpracování 
minimalistické studie krytého plaveckého bazénu, která bude optimalizovat výši investic a provozních nákladů z hlediska 
investora.
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6. POSOUZENÍ  NAVRŽENÝCH STUDIÍ  
PLAVECKÉHO  BAZÉNU  V SUŠICI

6.1   Pracovní skupina na základě zadání vedení města Sušice zpracovávala podkladové materiály, 
          pomocí kterých posuzovala:

 1. vhodnost lokality z pohledu investice
 2. provedení architektonické studie (originalita, plynulost, bezpečnost a pestrost provozu)
 3. obsahovou náplň (exkluzivita, atraktivnost, návratnost)
 4. výši investičního záměru (80 – 100 mil. Kč)
 5. financování + ekonomika provozu (posouzení všech aspektů s cílem vytvořit ekonomicky samostatně 
     fungující projekt)

S ohledem na počet obyvatel města Sušice, spádovost a tématickou konkurenci okolních měst (Klatovy, Horažďovice, Plzeň, 
Nýrsko, Železná Ruda) je pravděpodobné, že se zisk či vyrovnaný rozpočet z provozu bazénu nedá předpokládat.

Vzhledem k měnícím se společenským podmínkám, potřebám a novému pohledu na trávení volného času je správné reflekto-
vat tento trend a od prvopočátku plánovat investici jako víceúčelový sportovně rekreační komplex, který může být realizován 
v několika etapách.

Je dobré zmínit tzv. urbanistický ukazatel, který udává nezbytnou plochu bazénů na počet obyvatel. V západní Evropě je tento 
ukazatel přibližně 10 – 20 m2 na 1000 osob, v ČR 10 - 15 m2. U některých vodních ploch (přírodní koupaliště) je tento ukazatel 
ve výši 100 -180 m2 na 1000 obyvatel.

Významným údajem je i optimální dojezdová vzdálenost k plaveckému zařízení. V urbanisticky intenzivněji využitém území 
se udává vzdálenost 5 km, u nižšího stupně urbanizace až 15 km.

6.2 Vhodnost lokality

Příměstský parkový les „LUH“ je významná plocha plnící mnoho funkcí z hlediska životního prostředí a zvláště pak z hlediska 
sportovně – rekreačního. Realizace sportovně-rekreačního projektu v podobě krytého plaveckého bazénu, venkovních odpo-
činkových ploch s brouzdališti pro matky s dětmi a ostatní sportovně – rekreační vybavenosti v parkovém lese „LUH“ by byla 
koncipována na jednom z nejpříjemnějších míst, které si lze přát. Podíváme-li se na mapu plaveckých bazénů v ČR, vhodnější 
místo nenajdeme.

6.3 Shrnutí námětů projektu

Předložená studie krytého plaveckého bazénu v Sušici odpovídá požadavkům současných trendů a potřebám investora z hle-
diska nabídky sportovně – rekreačních služeb občanům Sušice.

Projektant vyřešil velmi pragmaticky organizaci provozu z hlediska zákazníka, který od zaplacení na pokladně velmi 
přehledně a pohodlně může využívat nabízených služeb jak v 1. NP, tak ve 2. NP.

Doporučujeme přepracovat poměry objemových ukazatelů plaveckého a zábavného bazénu ve prospěch zábavného 
s doporučením snížení 2 drah z původně navrhovaných (větší poptávka veřejnosti po atrakcích než po plavání 80:20)

Doporučujeme plaveckou část vany bazénu propojit se zábavnou částí v jeden technologický celek, ve kterém budou 
zákazníci moci plynule využívat zábavnou i kondiční část. Toto řešení umožní i v budoucnu ve vyhrazených hodinách 
využívat celou vodní plochu k zábavním aktivitám.
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Umístění dětského brouzdaliště před restaurací bazénu je důležité z hlediska bezpečnosti dětí a pohodlí rodičů.

Dle zvážení investora a projektanta doporučujeme dispoziční přehodnocení odpočinkových lůžek ve prospěch 2. whirl-
poolu v 1. NP (jsou využívána jako odkladiště pro ručníky)

Jeskyně s hudbou je komerčně lákavá nabídka, ale s ohledem na hlučnost provozu plaveckých center neplní daný pro-
žitek. Navrhujeme zvážit aktivnější využití prostoru interaktivnější  formou nabídky i za předpokladu úpravy půdorysu 
bazénové vany (vodní volejbal, prvky nafukovacího aquaparku). Místo jeskyně umístit vodní reproduktory pod hladinu 
bazénu. Jde o velmi efektivní prožitek.

V případě realizace 2. whirlpoolu v 1. NP doporučujeme přehodnotit realizaci vzduchových lavic, které jsou s ohledem 
na teplotu vody ve velkém bazénu méně využívané. Tento prostor lze zvětšit z hlediska hloubky vody a umístit v něm 
prvky pro aquaerobní cvičení, které je velmi žádané zvláště u plnoštíhlých žen a přinese finanční efekt.

Průplav z vnitřního bazénu do venkovní divoké řeky musí být technologicky řešen s možností vypuštění či odpojení 
venkovní části. Ekonomická náročnost provozu zvláště v zimních období je značná.

Letní plovárna z hlediska vybavení atrakcí je otázkou finančních prostředků (doporučení viz. přílohy)

Řešení 2. NP je koncipováno jako kvalitní regeneračně-rehabilitační zázemí. Je věcí zadání ze strany investora, které 
služby preferuje, bez zohlednění energetických nákladů provozu a tržeb za poskytované služby.

Otázkou zůstává, zda se v projektu ubírat cestou regenerace (energeticky náročná + vysoké náklady na obnovu). A ne-
bo zvážit zpracování prvků fitness, wellness či dalších služeb v oblasti péče o tělo.

Dalším významným otazníkem zůstává zapracovat do koncepce služeb aktivity spojené s pořádáním narozeninových 
párty, sportovně společenských akcí malých i velkých skupin a to za cenu zmenšení určených ploch pro navržené akti-
vity ve 2. NP. Vše je v zadání a rozhodnutí ze strany investora.

V případě zachování původního návrhu doporučujeme zmenšit velikost parní komory ve prospěch finské sauny a to 
v obráceném poměru.

Řešení 2 ochlazovacích bazénků nahradit jedním (úspora nákladů), organizace provozu na muže x ženy x společné 
hodiny je 80:20 ve prospěch společných hodin.

Infra saunu doporučujeme nahradit inhalační místností, popřípadě umístěním solárií.

K vedení diskuse o plánovaných nabídkách či doporučených změnách jsou zapotřebí ekonomické podklady o ekono-
mické náročnosti a rentabilitě provozu (viz. přílohu)

Při koncipování služeb je důležité posuzovat jejich ekonomickou náročnost s ohledem na omezení při stanovování výše 
vstupného ve vztahu k okolní konkurenci. Provozní ztráty se tímto budou zvětšovat či zmenšovat.
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6.4  Výše investičního záměru

Finanční rozvahu, nebo-li výši investičních nákladů je možné stanovit v této fázi přípravy záměru pouze podle objemových 

ukazatelů, tedy ceny za 1m3 obestavěného prostoru. K vypočteným objemům lez přiřadit jednotkové ceny z vybraných po-

ložek technologií, atrakcí a požadovaný standard vybavení. Na základě tohoto faktu se mohou cenové rozdíly pohybovat 

v rozpětí 4 000,- až 9 500,- Kč/m3. K ceně za objekt bazénu musíme připočítat náklady na vnější plochy – parkoviště, terénní 

úpravy, napojení na komunikace atd. V této fázi neznáme vyčíslení požadavků na napojení inženýrské sítě, v případě náklady 

na přeložky a úpravy stávajících sítí. Výsledná realizační cena je vždy otázkou dohody zúčastněných partnerů, proto ji považu-

jeme za neměnnou. Hledání nejekonomičtější varianty všech částí investice je otázkou pro projektanty.

Dle projektanta se jednotková cena v Sušici bude pohybovat okolo 4500,- Kč/m3.

Budeme-li z hlediska výše investičních nákladů posuzovat rentabilitu provozu s ohledem na počet obyvatel v Sušici, je jasné, 

že musí být realizován minimalisticko-účelný projekt, který bude minimalizovat provozní náklady, které jsou stanoveny jako 

součet mzdových nákladů, výdajů za energie, vodu a externí služby. Je zapotřebí stanovit dlouhodobou strategii financování 

budoucích opravy a údržby objektu, odpisy cca ve výši 2% ročně, pojištění bazénu (jak vlastní stavby, tak zodpovědnosti 

za škody vzniklé jeho provozem) ve výši cca 0,5 % celkových stavebních nákladů ročně. Jak ukazují ze zkušeností všechny 

prověřované výpočtové modely, tak předpoklad návratnosti investice je nereálný, výnosy nemohou umořit ani neúročené ná-

klady v horizontu 60 let. Jediným východiskem je minimalizace provozních nákladů, tak aby vlastní provoz bazénu vykazoval 

minimální ztráty.
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6. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH STUDIÍ  
PLAVECKÉHO BAZÉNU V SUŠICI

6.5 Doporučení pro zvýšení příjmů a snížení nákladů

Zvýšení příjmů • Zajištění efektivního provozu bazénu s co největší průběžnou návštěvností

  • Stanovení optimální výše vstupného s bonifikací abonentních vstupenek. 

     Vysoké vstupné je kontraproduktivní.

  • Zvýhodnění rodin s dětmi oproti individuálním návštěvníkům.

  • Vytváření vhodné nabídky služeb prostřednictvím tzv. balíčku, které umožňují jejich komplexní 

     využití za zvýhodněné ceny.

  • Vhodné zajištění pronájmu bazénu + hledání potencionálních zákazníků

  • Pořádat prezentační akce za zvýhodněných finančních podmínek s různým tématickým zaměřením 
     (sport, výživa, zdravý životní styl, besedy, akce společenské – párty atd.)

  • Pronájem reklamních ploch + pořádání firemních akcí.

Snížení nákladů • Jedná se především o hospodaření s energiemi

  • Vhodné zónování půdorysu stavby ke světovým stranám (pasivní ohřev interiéru, 
     temperování užitkové vody)

  • Větrací vzduch musí být vybaven rekuperací tepla, v případě prostorových možností na pozemku 
     zvážit umístění zemních kolektorů pro jeho předehřívání.

  • Odpadní kanalizaci vybavit rekuperací tepla k předehřívání přiváděné pitné vody.

  • Na základě hydrogeologických posudků zvážit možnost jímání vody a její úpravu, či alespoň její 
    vypouštění mimo kanalizace do místní vodoteče. Ušetření výrazných nákladů za vodné – stočné (Písek, Pardubice).

  • V Případě rentabilních propočtů vyrábět elektřinu a teplo pomocí kogenerační jednotky, čímž je vyřešen i problém
      záložní energie. Prodej přebytků el. energie není výhodný, ale jde de facto o dotaci k výrobě tepla, které se tím zlevní.

  • Dokonalé obeznámení obsluhy a technického personálu s používanou technologií, její obsluhou a údržbou.

  • Pravidelné vyhodnocování veškerých měřených údajů a jejich porovnávání s výslednou energetickou 
     spotřebou provozu (např. vliv teploty vzduchu a vody na spotřebu teplé užitkové vody ve sprchách).

  • Hledat efektivní provozní model z hlediska počtu zaměstnanců, zajištění směnného provozu 
     a hledání bezobslužných systémů s betonovým či kódovým systémem odbavování.

  • Kontaktovat pravidelné množství filtrované vody za 24 hod. ve vztahu na skutečný počet návštěvníků.

  • Instalovat do technologie vodního hospodářství tzv. UV lampu (vysoká pořizovací cena, ale výrazná 
     úspora při ředění vody, zaplacení investice do 2 let).

  • Snížení spotřeby el. energie u všech asynchronních elektromotorů na principu zpožďování 
     el. proudu v okamžiku nulového bodu. Zařízení firmy Electro saving saarvices vypíná průchod 
     proudu v případě, že motor běží naprázdno nebo s velmi malým zatížením. Prodejní cena odpovídá 
     úsporám za 12 -18 měsíců.

  • Zakrývání vodní hladiny v neprovozní době

  • Kontrola dodržování hygienických zásad ze strany zákazníků (sprchování) – velké úspory při ředění vody

  • Samostatné okruhy úpravy a vytápění bazénových ploch
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7. STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU PROJEKTU 
AQUACENTRA SUŠICE Z HLEDISKA PROGRAMOVÉ NÁPLNĚ 

A RENTABILITY PROVOZU

Víceúčelové sportovní centrum pro všechny věkové skupiny se zaměřením na zábavu, rekreaci a sportovní vyžití.

7.1 Základní, kapacitní a provozní údaje

Hlavní zábavné bazény
tobogán hlavní, tobogán spacebowl, divoká řeka 
(+vlnobití pomocí “míče”), dvojskluzavka, chrliče vody, 
masážní trysky, masážní lůžka, masážní rošty

Samostatný bazének
cvičební vodní stroje aquagym, aquaaerobic

Whirlpool
1x menší, 1x větší

Samostatný bazének
plavání kojenců

Dětské brouzdaliště
malý chrlič, vodní prvek (zábavný)

Část pro plavce
2 dráhy 20-25 m

7.2 Programová náplň + vybavení

Kapacitní údaje

Vodní plocha   400 m3

Plocha objektu   1 700 m2

Zastavěná plocha   1 100 m2

Obestavěný prostor  12 000 m3

Provozní údaje

Počet návštěvníků/rok – max. 90 000 – 120 000 osob.

Počet zaměstnanců 24 – 26

Provozní doba 7.00 – 21.00 hod.

Vstupné základní / 2 hod 70,- Kč – dospělá osoba 
 40,- Kč – dítě

Doplňkové aktivity
občerstvení – suchá zóna + mokrá zóna

dětské centrum 
(rozvoj pohyb. dovedností + narozeninová party)

malá konferenční místnost pro pořádání akcí 
(narozenin dětí apod.)

Aerobic 
(Dance aerobic, Aerobic mix, Interval aerobic, 
Bodystylling, P-class, Step class, Step basic, Core 
bodystraining, Body pump, Fitball, Jumping)

Body and mind 
(Power joga, Matha joga, Tai-chi, Full body stretch, Power 
strech, Pilátes, Gravid joga, cvičení pro těhotné, cvičení po 
porodu)

bojové sporty 
(Aerobic dynamic Kickbox, Kickbox, kondiční box, mix 
Fight, Kyokushin karate, Combat, Tae-bo)

Tanec 
(orientální tanec, Salsa, Street dance, Just funky, 
Hip – hop)

Fitness 
(diagnostika, aerobní stroje, trenažéry na rozvoj síly)

Spinning

Relax
sauna, pára, solária, whirpool, solná jeskyně, kriosauna
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Tuto oblast lze velmi těžko hodnotit bez znalosti výkonu jednotlivých okruhů, čerpadel, odběrů a typů technologií.

Propočty vychází ze znalosti obdobných provozů co do velikosti vodních ploch, obestavěného prostoru a rozsahu atrakcí.

Důležité: 
Nastavení níže uvedených spotřeb nekalkuluje s provozem venkovního bazénu. Zohledňuje provoz kryté části z důvodu opti-
malizace navrhované studie

7.3 Nastavení bilance energií

časové období den měsíc rok

spotřeba (v m3) 110 3 300 40 000 

spotřeba (v Kč) 4 300 Kč 130 000 Kč 1 550 000 Kč

Voda

časové období den měsíc rok

spotřeba (v kWh) 2 800 84 000 1 015 000

spotřeba (v Kč) 11 050 Kč 337 000 Kč 1 725 000 Kč

Elektrická energie

Rozdělení spotřeby elektrické energie v %
Bazénová technologie  35 %
Bazénové atrakce   20 %
Relax    20 %

časové období den měsíc rok

spotřeba (v GJ) 18 540 6800

spotřeba (v Kč) 5 300 Kč 160 000 Kč 2 000 000 Kč

Tepelná energie – zemní plyn

Rozdělení spotřeby tepelné energie v %
Ohřev bazénové vody  50 %
Vzduchotechnika   25 %
Okruh topení   25 %

Vzduchotechnika   15 %
Osvětlení    10 %

7. STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU PROJEKTU 
AQUACENTRA SUŠICE Z HLEDISKA PROGRAMOVÉ NÁPLNĚ 

A RENTABILITY PROVOZU
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Roční návštěvnost:

1. BAZÉN 90 – 120 tis. osob

2. RELAX 10 – 15 tis. osob

7.4  Předpokládaná návštěvnost a využívání jednotlivých služeb 
s ohledem na rentabilitu provozu aquacentra

A. Rozdělení návštěvnosti dle skupin

B. Rozdělení návštěvnosti dle pohlaví

Rentabilita provozu z hlediska hodnocení návštěvnosti je v přímé úměrnosti s hodnocením tržeb a tím i výší 
vstupného, které toto kritérium významně ovlivňuje.

3. FITNESS (aerobic, spinning, ostatní) 20 – 30 tis. osob

4. OSTATNÍ 10 tis. osob

7. STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU PROJEKTU 
AQUACENTRA SUŠICE Z HLEDISKA PROGRAMOVÉ NÁPLNĚ 

A RENTABILITY PROVOZU
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7. STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU PROJEKTU 
AQUACENTRA SUŠICE Z HLEDISKA PROGRAMOVÉ NÁPLNĚ 

A RENTABILITY PROVOZU

Návštěvnost / rok    Varianta A (pesimistická)      Varianta B (optimistická)

Bazén 90 000 140 000
Relax 10 000   15 000
Fitness 20 000   35 000
Aerobic 12 000   14 000
Spinning 13 000   15 000
Ostatní (kryo sauna,hipoxi,solné jeskyně)   7 000     7 000
Celkem 152 000 226 000 

Celková návštěvnost – 152 tis.      Celková návštěvnost – 226 tis.

      Bazén vnitřní- 90 000 osob              Bazén vnitřní – 140 000 osob

                Cena: 70,- Kč – dospělý/hod.
            40,- Kč – dítě/hod.
60% dospělé osoby 54 000 návštěvníků                       60% dospělé osoby 84 000 návštěvníků
40% děti                 36 000 návštěvníků                        40% děti             56 000 návštěvníků

Příjem
Dospělé os. - 3 780 000,- Kč                               Dospělé os. - 5 880 000,- Kč
Děti  - 1 440 000,- Kč                              Děti          - 2 240 000,- Kč
Celkem  - 5 220 000,- Kč        Celkem  - 8 120 000,- Kč

Slevy 15%

5 220 000 – 783 000 = 4 437 000,- Kč                          8 120 000 – 1 218 000 = 6 902 000,- Kč

     Relax – 10 000 osob          Relax – 15 000 osob
Příjem - cena 130,- Kč

 1 200 000,- Kč        1 650 000,- Kč
      Slevy 15%
1 200 000 – 180 000 = 1 020 000,- Kč                   1 650 000 – 240 000 = 1 410 000,- Kč

     Fitness – 20 000 osob        Fitness – 35 000 osob
Příjem - cena 50,- Kč

 1 000 000,- Kč        1 750 000,- Kč
Slevy 10%

1 000 000 – 100 000 = 900 000,- Kč                   1 750 000 – 175 000 = 1 575 000,- Kč
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7. STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU PROJEKTU 
AQUACENTRA SUŠICE Z HLEDISKA PROGRAMOVÉ NÁPLNĚ 

A RENTABILITY PROVOZU

     Aerobic – 12 000 osob        Aerobic – 14 000 osob
Příjem - cena 50,- Kč

 600 000,- Kč                     700 000,- Kč
Slevy 10%

600 000 – 60 000 = 540 000,- Kč                               700 000 – 70 000 = 630 000,- Kč

      Spinning – 13 000 osob        Spinning – 15 000 osob
Příjem - cena 50,- Kč

                    650 000,- Kč        750 000,- Kč
Slevy 10%

650 000 – 65 000 = 585 000,- Kč                      750 000 – 75 000 = 675 000,- Kč

      Ostatní  – 7 000 osob        Ostatní – 7 000 osob
Příjem - cena 150,- Kč

 1 050 000,- Kč        1 050 000,- Kč
Slevy 15%

1 050 000 – 157 500 = 892 500,- Kč                1 050 000 – 157 500 = 892 500,- Kč

7.5 Celkové shrnutí ekonomiky provozu (v Kč)

Pesimistická varianta Optimistická varianta
Příjem služby 8 375 000,- 12 552 000,-

Letní provoz 900 000,- 1 800 000,-

Občerstvení 150 000,- 150 000,-

CELKEM 9 422 000,- 14 502 000,-

Hospodářský výsledek

Pesimistická varianta Optimistická varianta
Příjmy 9 422 000,- 14 502 000,-

Náklady 15 603 910,- 15 603 910,- 

CELKEM - 6 181 910,- - 1 101 910,-
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7. STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU PROJEKTU 
AQUACENTRA SUŠICE Z HLEDISKA PROGRAMOVÉ NÁPLNĚ 

A RENTABILITY PROVOZU
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8. PROVOZNÍ DOBA JEDNOTLIVÝCH SEKCÍ

Bazén vnitřní
Po, St, Pá  08.00 – 21.00 hod.
Út, Čt 07.00 – 21.00 hod.
So, Ne 09.00 – 21.00 hod.

Bazén venkovní (letní)
červen – srpen 09.00 – 20.00 hod.
květen – září 10.00 – 19.00 hod.

Relax
Po 10.00 – 21.00 hod.
Út 07.00 – 21.00 hod.
St 10.00 – 21.00 hod.
Čt 07.00 – 21.00 hod.
Pá 10.00 – 21.00 hod.
So, Ne 09.00 – 21.00 hod.

Fitness
Po, St, Pá 08.00 – 21.00 hod.
Út, Čt 07.00 – 21.00 hod.
So, Ne 09.00 – 21.00 hod.

Aerobic + ostatní
Rozvrh bude rozdělen od 4 do 5 hodin za den 
dle zájmu.

Spinning
Rozvrh bude rozdělen od 5 do 7 hodin za den 
dle zájmu.

Občerstvení
 Dle provozu bazénu. Pouze v ranních hodinách 
z důvodu úspory mzdových prostředků, je možná 
redukce otevíracích hodin.

Ostatní služby 
Po – Pá 10.00 – 19.00 hod.
So, Ne 09.00 – 20.00 hod.

Venkovní sportoviště
Dle letního provozu bazénu.

BAZÉN – vnitřní
plavčík   4,5 10 000,- Kč

BAZÉN – letní provoz
plavčík   2,5 7 000,- Kč

RELAX    2,5 10 000,- Kč

FITNESS   3 10 000,- Kč

AEROBIC
cvičitelky na IČO 250 – 300 Kč / hod.

SPINNING
cvičitelky na IČO 300 – 350 Kč / hod.

Ostatní služby  3 10 000,- Kč

ÚKLID   4 10 000,- Kč

MANAGEMENT
vedoucí provozu  1 20 000,- Kč

provozní   2 18 000,- Kč

RECEPČNÍ  4 12 000,- Kč

Pozn.: V případě, že nebudou realizovány Ostatní služby, sníží se stav na 23,5 úvazku.

Celkem úvazku 26,5  

9. POČET PRAC. ÚVAZKŮ, NÁVRH PLATŮ



39

10. PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE VSTUPNÉHO 
V JEDNOTLIVÝCH SEKCÍCH

BAZÉN – délka pobytu 90 min.
Dospělá osoba 70,- Kč

Děti do 145 cm 40,- Kč

Děti do 100 cm zdarma

Rodinné vstupné 120,- Kč 
(2 dosp. osoby + 2 děti do 145 cm)

Celodenní vstupné
Dosp. osoba 120,- Kč

Dítě 60,- Kč

Celodenní rodinné vstupné 200,- Kč

Permanentní karty
Dospělá osoba 10 x vstup 600,- Kč

  20 x vstup 1 100,- Kč

Dítě  10 x vstup 350,- Kč

  20 x vstup 650,- Kč

RELAX – délka pobytu 90 minut
Dospělá osoba  150,- Kč

Dítě (do 145 cm) 70,- Kč

Dítě do 100 cm zdarma

Permanentní karty
Dospělá osoba 10 x vstup 1 280,- Kč

  20 x vstup  2 250,- Kč

Dítě  10 x vstup 640,- Kč

  20 x vstup 1 130,- Kč

FITNESS – délka pobytu 90 minut
Dospělá osoba 60,- Kč

Permanentní karty
  10 x vstup 540,- Kč

  20 x vstup 1 080,- Kč

AEROBIC
Dospělá osoba 40,- Kč

Permanentní karty
  10 x vstup 360,- Kč

  20 x vstup 720,- Kč

SPINNING
Dospělá osoba 70,- Kč

Permanentní karty
  10 x vstup 630,- Kč

  20 x vstup 1 260,- Kč

KOMBINACE (bazén, fitness, aerobic, relax)
Dospělá osoba 190,- Kč

Permanentní karty
  10 x vstup 1 630,- Kč

  20 x vstup 3 000,- Kč

SOLÁRIUM
Horizontální 1 minuta 9,- Kč

  100 minut 790,- Kč

  200 minut 1 580,- Kč

Vertikální 1 minuta  14,- Kč

  100 minut 1 130,- Kč

  200 minut 2 260,- Kč

MĚSÍČNÍ KLUBOVÁ KARTA 
(volný vstup na vše bez omezení času, 
mimo solária)
Dospělá osoba 600,- Kč

Dítě 300,- Kč
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11. MINIMALIZOVANÁ VARIANTA KRYTÉHO BAZÉNU
+ ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
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11. MINIMALIZOVANÁ VARIANTA KRYTÉHO BAZÉNU
+ ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Kapacitní údaje:

Obestavěný prostor  14000 m3

Vodní ploch vnitřní       370 m2

Objem vnitřní vody       450 m3

Užitná plocha      1950 m2

Zastavěná plocha     1900 m2

Předpokládaná cena stavby:

Venkovní úpravy       10 000 000,- Kč
Krytý bazén a jeho zázemí      70 000 000,- Kč
Celková cena     80 000 000,- Kč

Roční energetická bilance:

Spotřeba vody  25 000 m3/rok
Spotřeba el. energie  600 MWh/rok
Spotřeba tepla pro  ohřev vody    600 MWh/rok
 vytápění   1200 MWh/rok
 TUV 100 MWh/rok
 VZT 330 MWh/rok

Hlavním úkolem tohoto materiálu bylo ukázat na složitost provozu plaveckých bazénů dle velikosti z pohledu ekonomických 
ukazatelů, vývoje spotřebitelských cen, rozsahu nabídky a způsobu řízení. 

Dalším úkolem bylo připravit teoretické varianty aquacenter, jejich nabídky služeb, ekonomiky provozu, kapacitních údajů 
a to v souvislosti s velikostí investice.

Posouzení navržené studie aquaparku ŠUMAVAPLANEM s.r.o. a výběr ze tří variant (venkovní koupaliště, krytý bazén + ven-
kovní koupaliště, samostatný krytý bazén + wellness služby) řešení je dalším pohledem na celou problematiku investičního 
záměru.

• Investice do plaveckého bazénu v Sušici (11 500 obyvatel) je s ohledem na počet obyvatel a spádovou oblast okresů 
(Domažlice – 59 000 obyv., Tachov – 52 000 obyv., Rokycany – 45 000 obyv., Klatovy – 87 000 obyv., Plzeň – 552 000 
obyv.) investicí nevratnou. S ohledem na značné konkurenční prostředí v oblasti plaveckých bazénu (vybavenost + níz-
ké ceny vstupů), které se nacházejí v těsné blízkosti (Klatovy, Horažďovice, Plzeň, Železná Ruda a další spádové okresy) 
se dá předpokládat i značná ekonomická ztrátovost vlastního provozu.

• Zpracované odhady jsou podloženy zkušenostmi z jiných bazénů o stejné velikosti a spádovosti, či počtu obyvatel. Prů-
měrná denní návštěvnost veřejnosti 250 osob není podhodnocení odhadů, spíše naopak. Je zřejmé, že průměrná denní 
návštěva 400 osob je s ohledem na výše uvedená fakta velmi nepravděpodobná.
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• Při výběru nejvhodnější investice je zapotřební definovat hlavní cíl ze strany investora (MČ Sušice), a to ze dvou pohledů: 
- připravit komplexní projekt sportovně-rekreačního centra, bez ohledu na navýšení investice a budoucí 

ztrátovost provozu
- připravit úspornou investiční variantu bez ohledu na obsah služeb se snahou minimalizovat provozní 

náklady a provozní ztrátu.

• Investice pouze do rekonstrukce venkovního bazénu je ekonomicky nejpřijatelnější, ale s ohledem na 30 letních dnů 
(statistika z webových stránek kraje) neefektivní.

• Doporučujeme dokončení studií jako celku (krytý bazén, venkovní koupaliště, lesopark „LUH“) a jejich výstavbu realizo-
vat v etapách dle finančních možností investora v pořadí: krytý bazén, lesopark „LUH“, venkovní koupaliště. Upřednost-
nění lesoparku před venkovním koupalištěm spatřujeme v širším využití ze strany návštěvníků v průběhu celého roku 
na rozdíl od krátkodobé provozní doby koupaliště.

• Doporučujeme přehodnotit složení doplňkových aktivit, které jsou v navržené podobě zpracované studie zajímavé, 
ale provozně a rekonstrukčně velmi náročné. Celé 2 NP doporučujeme konzultovat, a to jak z hlediska nového využití 
odpočinkových ploch, tak i z hlediska úpravy nabídky služeb. Navržené změny musí přinést snížení výše uvedených 
nákladů.

• Provozní roční ztráty odhadujeme v prvních dvou letech provozu takto:

   A) minimalizovaná varianta krytého bazénu   500 000 - 1 500 000 Kč

    (zpracovaný projekt bilance energii)

   B) minimalizovaná varianta krytého bazénu  3 000 000 - 4 500 000 Kč

    (bez projektu bilance energii)

Závěrečné shrnutí:
1) Předložené varianty studii nemají zásadní provozně-organizační nedostatky. S pohledu porovnaní jiných projektů se vy-
značují vysokou znalostí bazénového prostředí. 
2) Varianta D - tzv. minimalizovaná varianta krytého bazénu je výsledkem jednání zvlaště o objemových ukazatelých a v ko-
nečném řešení studie dle představ investora budou specifikovány doplňkové aktivity ve 2.NP.
3) Nezbytným řešením celé investice je vysoká zkušenost projektanta (Šumavaplan s.r.o. Sušice) z pohledu technologie pro-
vozu a zvlaště pak zpracování tzv. bilancí energií, které dávají jediný předpoklad úměrné rentability provozu. Předložený 
materiál bilancí energií u plaveckého bazénu Horažďovice je ojedinělým přístupem spolupráce ze strany projektantů a inves-
torů.
4) Zvolený postup investora při vytváření optimální studie plaveckého bazénu Sušice je správný a vytvořením pracovní sku-
piny ve složení investor - projektant - odborný konzultant v oboru zaručuje předpoklad minimalizace budoucích provozních 
nákladů. 

11. MINIMALIZOVANÁ VARIANTA KRYTÉHO BAZÉNU
+ ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
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12. ZPŮSOB ŘÍZENÍ

Vybudováním aquacentra získá město Sušice moderní projekt, který bude poskytovat plnohodnotné a nadstandardní pod-
mínky v oblasti sportovních služeb.

Management aquacentra musí zajistit několik základních oblastí, které se budou podílet na úspěšnosti celého provozu.

1. Co nabízet (jaké druhy služeb a v jakém množství)

2. Jak nabízet (volba postupů nabídky služeb s cílem maximální efektivity)

3. Komu nabízet (výběr cílových skupin)

4.  Naplnit finanční rozvahu (cílem je finanční stabilita a rentabilita vložených 
prostředků)

5.  Naplnit efektivnost nákladů
  - minimalizace veškerých výdajů 

- mzdové náklady (cena/IN hod.) 
- fixní náklady (cena/IN hod.) 
- provozní režie, odpisy, úvěry, energie, …. 
- stanovení nákladů na poskytovanou službu 
- sumarizace celkových nákladů

6. Kalkulace cen
  - stanovení nákladů a ceny 

- vytvoření a aktualizace cenových variant 
- ocenění jednotlivých druhů cenové nabídky 
- vyhodnocení cenových nabídek

7. Finanční plány a rozpočty
  - tržby a náklady, příjmy a výdaje (předpoklad roční, měsíční) 

- investiční plány 
- řízení likvidity, závazků a pohledávek

8. Analýza 

  - analýza sestaveného finančního rozpočtu, porovnání s dosaženou skutečností 
- analýza skutečných nákladů a skutečného zisku 
- ziskovost jednotlivých služeb 
- analýza cen konkurence

Za nejvhodnější formu řízení považujeme společnost s ručením omezeným, kde město bude společníkem. Po vyhodnocení 
ekonomiky provozu je reálné v případě úspěšnosti výhodně prodávat obchodní podíly, jako návratnost vynaložených 
prostředků.
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Pozn.: Ceny jsou odvozeny od počtu trysek, výkonu čerpadel a kvality materiálu.

1. INTERIÉR - BAZÉNY OBJEM m3 TECHNOLOGICKÉ NÁKLADY (v Kč)

1. Hlavní zábavný bazén 400 4 mil.

1.1 Divoká řeka 500 - 600 tis.

1.2 Spacebowl 4 mil.

1.3 Tobogán hlavní 130 3,25 mil.

1.4 Dvouskluzavka 400 tis

1.5 Vodní hřib 90 tis. + čerpadlo

1.6 Chrliče 3x 100 - 120 tis. + čerpadlo á 1 ks

1.7 Masážní trysky 10 2 trysky + čerpadlo 100 - 110 tis

2. BAZÉN CVIČEBNÍ - Aquagym 45 1,5 mil.

2.1 Cvičební stroje 8x 4 mil.

3. BAZÉN MASÁŽNÍ 30 1,4 mil

3.1 Masážní lůžka 2x 2 lůž. 90 tis. + ohřev 2 lůž. 110 tis.

4. DĚTSKÝ BAZÉN 8 500 tis.

4.1 Splav 160 tis. + čerpadlo

4.2 Skluzavka 80 tis. + čerpadlo

4.3 Malý chrlič 1 60 tis. + čerpadlo

4.4 Vodní prvek (želva) 30 tis. 

5. WHIRLPOOL 4 800 tis. - 1. mil.

6. EXTERIÉR - BAZÉNY

6.1 Proplouvací bazén 216 1,2 mil.

6.2 Masážní trysky 4x 2 trysky + čerpadlo 100 - 110 tis

6.3 Masážní lůžka 2 lůžka + čerp. + ohřev - 110 tis.

7. HLAVNÍ LETNÍ BAZÉN 600 3,5 mil.

7.1 Tobogán 4 mil.

7.2 Vodní hrad + clony 350 tis

7.3 Vodní stěna 0,5 mil

7.4 Chrliče 3x 120 tis. + čerp.

7.5 Masážní lůžka 8x 110 tis. 2 lůžka + ohřev

7.6 Vlnobití (míč) 550 tis.

7.7 Dvojskuzavka 350 - 400 tis.

8. DĚTSKÝ VENKOVNÍ BAZÉN 15 0,5 mil

8.1 Skluzavka 1x 70 tis

8.2 Chrlič 1x 110 tis.   

8.3 Vodní prvek 20 tis.

9. DOPLŇKOVÉ AKTIVITY

9.1 Jungleland 3 mil

9.2 Fitness - posilovna 1,8 mil

9.3 Fitness - aerobic 200 tis.

9.4 Fitness - spinning 700 tis

9.5 Bowling

9. CELKEM 5,7

13. CENOVÉ RELACE VODNÍCH ATRAKCÍ A TECHNOLOGIE PROVOZU
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13.1 PŘÍKLADY BAZÉNOVÝCH TECHNOLOGIÍ, 
VODNÍCH PRVKŮ A ATRAKCÍ

Investice do bazénové technologie je jednou z nejdůležitějších, 
neboť se přímo promítá do výše nákladů za její provoz. Techno-
logie musí být provedena výhradně z nekorodujících materiálů, 
navrhovaná řešení musí respektovat hygienické předpisy.

V oblasti chemizace vody jsou nezbytné komponenty, které podlé-
hají nejpřísnějším evropským normám. Ozonizace vody s dávková-
ním před úpravnou, která pomocí míchání ozónu s recyklující vo-
dou dokonale dezinfikuje filtry i celý systém jsou u nových investic 
nezbytností. Plná automatizace provozu je rovněž významnou 
složkou, která snižuje náklady a šetří mzdové náklady. Detailní po-
pis s doporučením vhodných dodavatelských firem zabývajících se 
výrobou bazénových technologií je možné na požádání vyhotovit.

Rozbor možností

Vodní atrakce lze rozdělit do následujících okruhů:

Doporučení + příklady

Vodní tobogány 

Tobogány sestávají z ocelové metalizované podpěrné konstruk-
ce kotvené do základových patek a z laminátové dráhy. Součástí 
dodávky je i nástupní ocelové schodiště. Vlastní dráha tobogánu 
může být otevřená (pro letní provozy) nebo zastřešená (pro ce-
loroční provozy), případně tvořena kruhovým profilem „Systém 
Tube“. Vyrábí se ve všech barevných odstínech, dle vzorníku RAL, 
v průsvitném či neprůsvitném provedení.

Přímé vodní skluzavky 

Jde o přímé skluzy krátké dráhy.

Vodní tobogány 

Vodní tobogány 

Přímé vodní skluzavky 

Přímé vodní skluzavky 



47

Spirálové skluzavky 

Skluzavky sestávají z ocelové metalizované podpěrné konstrukce 
s hlavním nosným sloupem, který vynáší jak nástupní plošinu tak 
i schodiště. Vlastní dráha je laminátová, šroubovicová poloměru 
1,8 metru do osy, celková výška nástupu skluzavky je od 4,3 me-
try, délka dráhy 18 i více metrů. Pro velmi malou potřebu obe-
stavěného prostoru (4,6 x 4,6 m) jsou zejména vhodné ke krytým 
bazénům s celoročním provozem, kde návratnost investice činí 
přibližně 1 - 1,5 roku.

Space bowl 

Originální tobogan trychtýřového typu, velmi oblíbený!!!

Dětské vodní skluzavky 

Jsou celolaminátové přímé nebo se zatáčkou, výšky 1,3 m nebo 
1,8 m a délky až 3 m. Skluzová plocha je skrápěna vodou. Tyto 
skluzavky jsou vhodné jak k rodinným, tak k dětským veřejným 
bazénům.

Aquagym 

Jedná se o sadu sedmi strojů určených pro cvičení a posilování ve 
vodě bazénu.

Spirálové skluzavky 

Space bowl 

Dětské vodní skluzavky 

13.1 PŘÍKLADY BAZÉNOVÝCH TECHNOLOGIÍ, 
VODNÍCH PRVKŮ A ATRAKCÍ
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Vodní hřiby

V lázeňských zařízeních je stále větší poptávka pro atrakcích, které 
zkvalitní pobyt u vody, zvláště pro dětské návštěvníky. Vodní hřib, 
který se stává z horního „klobouku“ a středového nosného sloupu 
dává možnost masáží padající vodou. Technické provedení je tako-
vé, že v prostoru mimo bazén je čerpadlo, které bere vodu z bazé-
nu a středním nosným sloupem vodního hřibu vodu tlačí na horní 
plochu, odkud voda volně stéká a padá zpět do bazénu.

Chrliče vody 

Další atrakce sloužící k intenzívní masáži těla. Chrlič je proveden 
v nerezu a napojen na čerpadlo, které čerpá bazénovou vodu a vy-
tváří mohutný vodní paprsek. Jejich provedení a umístění do pro-
vozu je velmi pestré.

Vodní clony 

Slouží k masážním účelům.

Vodní hřiby

Chrliče vody 

Chrliče vody 

Vodní clony 

13.1 PŘÍKLADY BAZÉNOVÝCH TECHNOLOGIÍ, 
VODNÍCH PRVKŮ A ATRAKCÍ
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Protiproudové plavání

Tento prvek vodní atrakce se hodí převážně do rodinných a hotelo-
vých bazénů, kde je možnost i v malém bazénu pohodlně plavat. 
Zařízení je osazeno ve stěně bazénu a při jeho zapnutí je vháněna 
voda do bazénu a tím se vytvoří mohutný proud. Má nastavitelnou 
intenzitu i směr proudění, takže je vhodné pro rychlé a pomalé 
plavání.

Podvodní masáže 

Tato zařízení lze zabudovat do dna nebo stěn bazénů a to jak v části 
upravené po sezení, tak ve svislých stěnách s různou výškou osaze-
ní trysek, čímž lze promasírovat celé tělo. Zařízení má samostatné 
cirkulační čerpadlo s potřebným výkonem pro intenzívní podvodní 
masáž. Hodí se jak pro rodinné, tak veřejné bazény. Podvodní ma-
sáže mohou mít buď bodový nebo velkoplošný masážní účinek.

Podvodní vzduchové masáže

Ve dně bazénu je umístěn tryskový systém nebo rošt, kterým vy-
stupují vzduchové bubliny. Vzduch (případné temperovaný) pří-
jemně promasíruje celé tělo. Na hladině pak vytvoří načechranou 
vodní čepici k intenzivní masáži.

Protiproudové plavání

Podvodní masáže 

Podvodní vzduchové masáže

13.1 PŘÍKLADY BAZÉNOVÝCH TECHNOLOGIÍ, 
VODNÍCH PRVKŮ A ATRAKCÍ
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Masážní lůžka 

Jsou tvořena nerezovými profily s dírkami tvarovanými pro polohy 
v leže. Masáž se provádí tlakovým vzduchem případně s tempera-
cí. Jsou velmi oblíbeným doplňkem všech typů bazénů, zejména 
jejich relaxačních částí.

Umělá vlnobití 

Jsou doplňkem velkých aquaparků. Zdrojem rozvlnění hladiny jsou 
buď pneumatické systémy nebo tzv. skákající míče.

Masážní lůžka 

Masážní lůžka 

Umělá vlnobití 

Umělá vlnobití 

13.1 PŘÍKLADY BAZÉNOVÝCH TECHNOLOGIÍ, 
VODNÍCH PRVKŮ A ATRAKCÍ
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Interaktivní dětské hrátky

Pro zpestření vodních radovánek

Sauny

Sauny jsou sestavovány z panelů z materiálů např. topol, severský 
smrk, Hemlock a Abachi. Do saun jsou dodávána tuzemská nebo 
finská elektrická topidla od 3,3 kW až do 26 kW s programovatel-
ným ovládáním (časový spínač, nastavení teploty) podle kapacity 
sauny, vč. osvětlení a veškeré elektroinstalace. Kromě zakládací-
ho vybavení sauny je možno objednat další doplňky jako saunové 
hodiny, vlhkoměry, teploměry, voňavé esence, kartáče a pod. lu-
xusnější sauny lze opatřit oknem a celoskleněnými dveřmi z kou-
řového skla a volné venkovní stěny jsou velice atraktivní v bílém 
provedení. Pro širší využití sauny je možné zajistit dodávku ge-
nerátoru páry, příp. je možná montáž celých akrylových parních 
lázní.

Parní lázně

Parní kabiny jsou dodávány v typovém provedení s akrylátů pro 
dvě až jedenáct osob a jsou vybavené vyvíječem páry o výkonu 
4,5-14kW podle velikosti kabiny s digitálním programovatelným 
ovládáním. Pro svěží klima je možno doplnit dávkovačem vonných 
esencí a systém lze též vybavit automatickým čistícím a desinfekč-
ním zařízením. 

Interaktivní dětské hrátky

Sauny

Parní lázně
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Kanály s divokou vodou 

Jsou uměle vytvořená koryta se silně proudící vodou sloužící k zá-
bavě, plavání, případně k masáži.

Whirlpooly

Whirlpooly jsou masážní vířivé bazénky z akrylu opatřené vnější 
tepelnou izolací. Slouží k rehabilitaci masáží ve vodě cca 35 °C. Ka-
pacita je 3 -10 osob dle typu. Užívají se jak privátně, tak pro hote-
ly, lázně, sauny, koupaliště, masážní a relaxační centra, fitcentra. 
Masážní účinek tvoří soustava stěnových trysek pro masáže vodou 
příp. s přisáváním vzduchu nebo i v kombinaci s tryskami pro ma-
sáže teplým vzduchem. U whirlpoolů je zabudován buď skimmer 
pro lokální odběr z hladiny vody a nebo obvodový přelivný žlábek 
(vhodné zejména pro veřejná použití). Většinou jsou napojeny na 
úpravnu vody sestávající z filtrace, dohřívání, hygienického zabez-
pečení vody ozonizací a ručním nebo plně automatickým chemic-
kým hospodářstvím. Pro náročné mohou být vybaveny podvodním 
svítidlem. Každý whirlpool je opatřen elektrickou instalací dle ČSN 
s revizní zprávou. Whirlpooly je možné vybudovat dle projektu 
také jako betonovou vanu s keramickým obkladem o různých tva-
rech a kapacitě.

Kanály s divokou vodou 

Kanály s divokou vodou 

Whirlpooly

Whirlpooly
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14. DOPORUČENÍ DOPLŇKOVÝCH AKTIVIT

Doplňkové aktivity zvyšují atraktivitu provozu a pomáhají dotovat vysoké provozní náklady spojené s chodem bazénu. Jejich 
zařazení musí zohlednit poptávku v regionu a svým obsahem se musí odlišovat od jiných obdobných provozů (tzv. třešnička 
na dortu)

Obrazová příloha:

Nafukovací aquapark
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14. DOPORUČENÍ DOPLŇKOVÝCH AKTIVIT

Vodní aerobní cvičení

Zdravotní prevence
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14. DOPORUČENÍ DOPLŇKOVÝCH AKTIVIT

Aerobní a posilovací cvičení
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14. DOPORUČENÍ DOPLŇKOVÝCH AKTIVIT

Pilates
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14. DOPORUČENÍ DOPLŇKOVÝCH AKTIVIT

Interaktivní hry
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14. DOPORUČENÍ DOPLŇKOVÝCH AKTIVIT

Péče o tělo

Nové zařízení z řady WEYERGANS - HIGH CARE MEDICAL 
nejenže vypadá futuristicky, ale i jeho mechanismus je 
celkově „High Tech“. Tento přístroj pracuje na principu 
používaném v kosmonautice pro dostatečné prokrvení 
nohou astronautů v beztížném stavu, nazývaném LBNPD 
- Lower Body Negative Pressure Device. My jej nazýváme 
„ošetření pomocí podtlakových vln“. Tlak a podtlak působí 
v přesně určených intervalech na dolní část těla, což má 
mnoho pozitivních efektů na cévy, lymfatickou soustavu 
a podkožní vazivo. Ve fázi podtlaku se cévy (i ty nejmenší 
kapiláry) rozšiřují, proudí do nich obrovské množství krve, 
která s sebou přináší plazmu a kyslík. Lymfatické cévy 
a žíly jsou v tomto momentě zcela naplněny. V následují-
cí tlakové fázi se cévy rychle a silně stáhnou (sevřou), což 
vede k vytlačení zplodin látkové výměny a CO2 z tkaniva 
a jejich transportu směrem k trupu. Toto ošetření je poho-
dlné, příjemné a trvá zpravidla 30 minut. Vaši zákazníci se 
nemusí ani svlékat - stačí, když se zují a odloží si pásek. 
Je to především mírné odvodnění a pročištění, které dělá 
Vacustyler tak účinným proti celulitidě. Konec konců je 
„pomerančová kůže“ definována i jako porucha mízní cir-
kulace. Kromě efektivního ošetření celulitidy se Vacustyler 
úspěšně používá při následujících indikacích: lymfatické 
otoky, varicosis, poruchy prokrvení, diabetická chodidla 
a pAVK.

Už dlouhá léta je Slide Styler od firmy WEYERGANS pevnou 
součástí DCB®. Osvědčil se díky svým vynikajícím účinkům 
při celulitidě a potížích s bolavými a oteklými nohami 
a mezi zákaznicemi měl vždy veliký ohlas. Konec konců 
je masáž tlakovými vlnami velmi příjemnou a pohodlnou 
metodou, která bez fyzické námahy aktivuje lymfatický 
systém. Slide Styler samočinně vykonává „mechanickou 
lymfatickou drenáž“. Procedura trvá přibližně 30 minut 
a může být prováděna bez stálého dozoru. 

A takto Slide Styler funguje: V masážních manžetách, 
které připomínají skafandr, jsou zabudovány malé pře-
krývající se vzduchové komory. Tyto se v pravidelných in-
tervalech - řízených přístrojem - naplňují, příp. vyfukují. 
Jemným pneumatickým tlakem je masírována spodní část 
těla od chodidel směrem k trupu a tkanivo se v rytmických 
vlnách bez přerušovaných míst očišťuje. Tímto způsobem 
se dají odstranit i otoky a edémy. Po použití Slide Styleru 
se cítí nohy ihned o mnoho lehčí. Jsou výborně prokrveny 
a pokožka na stehnech a na hýždích je znatelně pevnější. 
Slide Styler je investice, která se v každém případě vyplatí 
- Vašim zákazníkům i Vám.
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14. DOPORUČENÍ DOPLŇKOVÝCH AKTIVIT

Solária

Rentabilní doplňková aktivita 

s měsíčním ziskem cca 25 000,- Kč

VacuShape
 - redukce tělěsné  hmotnosti, léčení celulitidy
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14. DOPORUČENÍ DOPLŇKOVÝCH AKTIVIT

Kriosauna

Co je wellness? 

Wellness je harmonické vyvážení tělesných a duševních sil, je dnes nedílnou součástí moderního životního stylu každého 
z nás. Pro regeneraci organismu a načerpání psychické pohody a optimismu Vám nabízíme celou škálu relaxačních a beauty 
kosmetických přístrojů, které se navzájem doplňují a pomáhají získat a udržet formu i ve vyšším věku. 

„Buďte odpočatí a fit!!!“

Kriosauna KRIOMED 2000

Cryotherapie je opakem tradiční finské sauny. Její myšlenka je založena na užití velmi nízké teploty, což má pozitivní účinek 
na lidské tělo a duši. 

Indikace pro léčivé užití chladu jsou velmi rozsáhlé: 

- akutní a chronické onemocnění kloubů

- chronické bolestivé syndromy zad, tkání a kostí

- lehčí revmatismus tkání

- porehabilitační ošetření, zrychlení hojícího procesu

   snížení teplotního šoku – zmírnění stavů po popálení

- ošetření celulitidy

- léčba nadváhy

- vytváří lepší podmínky pro psychickou a fyzickou 
   regeneraci osob s vysokou zátěží (např. profesionální 
   sportovci)
- zlepšuje výkonnost lidského těla

Jak cryoterapie funguje? 

Zdroj chladu uvnitř kabiny vytváří tekutý dusík, který se vypařuje 
z vnější nádoby. Uvnitř kabiny je speciální páčka, která umožňuje 
uživateli nastavit úroveň od nízké až po nejvyšší. Hlava uživatele 
je vždy nad kabinou, takže může dýchat teplý vzuch v místnosti, 
zařízení je umístěno uvnitř. Vysoce rozvinutý chladící a kontrolní 
systém dosahuje teploty mezi -100°C až -160°C uvnitř zařízení. Čas 
ošetření může být nastaven od 60 až po 180 sekund /předprogra-
mované nastavení je 90s/. Přístroj je vybaven systémem odčerpáva-
jící zbytek dusíku a studeného vzduchu z místnosti - takže teplota 
v místnosti zůstává stálá. 
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15. VYUŽITÍ LESOPARKU „LUH“

Základní koncepce vybavenosti parkového lesa je zpracována Ing. Petrem Hulínským v materiálu „Parkový les“ Sušice – LUH 
úpravy“, který řeší detailní vybavení venkovního dětského hřiště a fit dráhou na ploše 2 600 m2. Součástí studie jsou běžec-
ké trasy od 1 030 m až po 3 500 m, naučná stezka a informační tabule.

Úkolem naší skupiny bylo doporučit další aktivity, které dle výběru investora budou zakomponovány do celkového řešení 
lokality.

Výběr aktivit vycházel ze zkušeností z jiných středisek a zohledňoval jejich poptávku ze strany veřejnosti.

DOPORUČENÉ  AKTIVITY

Lanové centrum
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15. VYUŽITÍ LESOPARKU „LUH“

Obří houpačka

Horolezecká stěna

Minigolf
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15. VYUŽITÍ LESOPARKU „LUH“

Lukostřelba

Paintball

Petanque

Kuželky
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15. VYUŽITÍ LESOPARKU „LUH“

Horská kola

Horské koloběžky

Segway
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15. VYUŽITÍ LESOPARKU „LUH“

Kroket

Kolečkové lyže

Kolečkové brusle



Výmolova 2, 150 00 Praha 5

Tel. spojení: 
+420 602 376 313 - Dr. Eduard Mikyska

+420 606 688 887 - JUDr. Petr Suchý

Fax: +420 283 921 797

E-mail: eduard.mikyska@volny.cz


