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2 Úvodní informace  

22 ..11   ZZ ÁÁ KK LL AA DDNNÍÍ   ÚÚDD AA JJ EE  OO  PPRROOJJ EEKK TTUU  

 

Název projektu Město a voda 

Lokalizace Jihočeský kraj, okres České Budějovice, město 
České Budějovice 

Žadatel 

� Název 

� Statutární zástupce 

� Osoba zodpov ědná za realizaci 
projektu 

 

� Kontaktní údaje 

 

 

 

� Kontaktní osoba pro projekt 

 

 

Statutární město České Budějovice 

Mgr. Juraj Thoma, primátor 

Ing. Ivana Popelová, náměstkyně primátora 

 

Adresa: nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 
370 92 České Budějovice 

 

 

Ing. Jitka Hrádková, tel. 386 803 208, 
email: HradkovaJ@c-budejovice.cz 

 

Celkový rozpo čet 31 993 894,40 Kč 

Termín zahájení projektu 2. 12. 2004 

Termín ukon čení projektu 26. 8. 2011 

 

22 ..22   ZZ ÁÁ KK LL AA DDNNÍÍ   IINNFFOORRMM AA CCEE  OO  ŽŽ AA DD AA TTEELL II     

 

Žadatelem a realizátorem projektu je statutární město České Budějovice ležící v centrální 
části Jihočeského kraje. Projekt bude realizován na řece Vltavě, resp. na břehu řeky 
v intravilánu města. Jednotlivé lokality se nacházejí v Českém Vrbném, v centru města u 
Dlouhého mostu a před soutokem Vltavy s Malší ve směru od Boršova nad Vltavou.  

Hlavním předmětem činnosti města je výkon veřejné správy. Město je jedním z krajských 
měst České republiky, statutárním městem, centrem regionu NUTS III a zároveň obcí 
s rozšířenou působností a také pověřeným obecním úřadem. Na území ORP České 
Budějovice žilo k 31. 12. 2008 celkem 153 269 obyvatel v 79 obcích.   
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Název žadatele Statutární město České Budějovice 

Sídlo 
nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2 

370 92 České Budějovice 

Právní forma Obec 

Statutární zástupce Mgr. Juraj Thoma, primátor 

IČ 00244732 

URL www.c-budejovice.cz 

Počet obyvatel k 31. 12. 2008 94 936 

 

22 ..33   ZZ ÁÁ KK LL AA DDNNÍÍ   IINNFFOORRMM AA CCEE  OO  ZZ PPRR AA CCOOVV AA TT EELL II   DDOOKK UUMMEENNTT AA CCEE    

 

Zpracovatel žádosti 

 

Adresa 

KP projekt s.r.o. 

 

Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice 

IČ 260 64 600 

Statutární zástupce Ing. Eliška Hájková, jednatelka a ředitelka 

Osoba odpovědná za realizaci projektu Ing. Marek Šmída, projektový manažer 

Kontaktní údaje 
tel.: +420 724 501 060 

e-mail: smida@kpprojekt.cz  

 

Společnost KP projekt s.r.o. se zabývá projektovým poradenstvím, zpracováním žádostí ze 
zdrojů strukturální fondů EU, národních a regionálních programů. V letech 2004-2006 
zpracovala více než 250 projektů, v letech 2007-2009 to bylo celkem 320 projektových 
žádostí. Společnost se též zaměřuje na vypracovávání analytických prací, překladatelskou a 
realizátorskou činnost. 

Zpracovatel při sestavování této studie a žádosti o dotaci vycházel z podkladů poskytnutých 
žadatelem (žádosti o dotace z předchozích výzev SROP a ROP JZ, statistiky, přehledy, 
odhady apod.) a z veřejně dostupných zdrojů (údaje ČSÚ, internet, tisk apod.). 

 

22 ..44   ÚÚČČEELL   ZZ PPRR AA CCOOVV ÁÁ NNÍÍ   DDOOKK UUMMEENNTT AA CCEE     

 

Toto finanční a ekonomické hodnocení k projektu Město a voda  bylo zpracováno v období 
duben až květen 2010 jako povinná příloha k žádosti o dotační prostředky z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP JZ), oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury 
cestovního ruchu. Obsah a struktura finančního a ekonomického hodnocení odpovídá 
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Metodickému pokynu pro zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektu 
vydanému Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Vlastní žádost bude 
předložena v rámci 11. výzvy ROP JZ s ukončením příjmu žádostí do 24. 8. 2010. 
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3 Stru čné shrnutí projektu  

33 ..11   SSMMYYSSLL ,,   ZZ AA MMĚĚŘŘEENNÍÍ ,,   ÚÚČČEELL   PPRROOJJ EEKK TTUU,,   JJ AA KK ÝÝ  PPRROOBB LL ÉÉMM  ŘŘEEŠŠÍÍ   

 

Hlavním cílem předkládaného projektu Město a voda  je vybudování několika objektů 
infrastruktury cestovního ruchu na řece Vltavě v intravilánu města České Budějovice. Objekty 
nezbytně doplňují budované aktivity v rámci státních a krajských projektů, které řeší 
komplexní splavnění vltavské vodní cesty. 

Splavnění Vltavy je budováno p ředevším pro ú čely rozvoje cestovního ruchu, dojde ke 
zvýšení atraktivity celého povltavského regionu . Budované objekty v rámci 
předkládaného projektu města zvýší atraktivitu Českých Budějovic, především v souvislosti 
s rozvojem rekreační plavby a umožněním vjezdu lodí do centra města. 

Žadatel se prostřednictvím projektu předkládaného do ROP JZ rozhodl vybudovat dva nové 
velké p řístavy  (stavba objektů v ochranném přístavu v Českém Vrbném a v přístavišti u 
Dlouhého mostu v centru města), rekonstruovat Tril čův jez  – poslední vodácký jez na 
Vltavě před soutokem s Malší a upravit a rekonstruovat vodácký kanál  v Českém 
Vrbném. 

Záměry státních projektů a projektu Město a voda  jsou propojeny, jejich výstupy jsou 
v souladu a vzájemně se doplňují. Projekt doplňuje především běžící státní projekt 
Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou financovaný 
z Operačního programu Doprava a Státního fondu dopravní infrastruktury, který řeší ve třech 
úsecích (České Budějovice – Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou – Vodní dílo 
Hněvkovice a Vodní dílo Hněvkovice – Týn nad Vltavou) splavnění Vltavy mezi Českými 
Budějovicemi a Týnem nad Vltavou, resp. vodní nádrží Orlík.  

 

Bez vybudování kapitanátu a souvisejících objekt ů v ochranném p řístavu v Českém 

Vrbném nebude splavnost Vltavy do Českých Bud ějovic dokon čena a plavba zde 

nebude povolena. Realizace výstup ů předkládaného projektu tak významn ě 

ovliv ňuje celý projekt splavnosti hornovltavské vodní ces ty.  

 

33 ..22   VVÝÝZZ NN AA MM NN ÁÁ   SSPPEECCIIFF IIKK AA   PPRROOJJ EEKK TTUU  

 

Významným specifikem předkládaného projektu je jeho ojedin ělost nejen v rámci 
mikroregionu a širšího regionu, ale i v kontextu ro zvoje infrastruktury cestovního 
ruchu v celé České republice . 

Splavněním Vltavy do Českých Budějovic a vybudováním veřejných bezplatných kotvišť a 
souvisejících služeb pro rekreační plavbu v rámci celého souboru různých projektů ve všech 
fázích realizace dojde k výraznému posílení infrastrukturní vybaveno sti pro cestovní 
ruch, které jednozna čně zvýší využití potenciálu území s vlivem na souvise jící služby 
v turismu a dalších odv ětvích . 
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• Projekt je součástí Tematického Integrovaného plánu rozvoje m ěsta pro období let 
2008-2013, který zahrnuje projekty související se splavněním Vltavy 

• Lokalita realizace projektu (řeka Vltava) je v Českých Budějovicích turisticky nevyužitá, 
dojde k zatraktivn ění celé lokality a napln ění jejího potenciálu . 

• Projekt je dlouhodobě připravován žadatelem a zásadně řeší nedostate čnou nabídku 
infrastruktury cestovního ruchu  ve městě.  

• Realizace projektu významně přispěje k turistické atraktivit ě města, a to i 
mimosezónn ě (plavby v jarních i podzimních měsících, bruslení a prohlídky přístavišť 
v zimních měsících) – viz kapitola 4.4. 

 

Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na život ní prost ředí. Stavební práce budou 
probíhat s ohledem na životní prostředí, předpokládá se použití obvyklých technologií a 
materiálů. V souvislosti s realizací projektu dojde vzhledem k umíst ění solárních panel ů 
na výrobu teplé vody v areálu ochranného p řístavu v Českém Vrbném ke zvýšení 
výroby energie z obnovitelných zdroj ů (až 39,55 GJ ročně). 

Současně bude v rámci projektu investováno do rozvoje systému ve řejné dopravy . 
Realizace projektu pomůže dokončit hornovltavskou vodní cestu, která je podle zákona 
č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě zařazena mezi využívané dopravně významné vodní 
cesty s parametry I. třídy dle mezinárodní klasifikace vodních cest. 

Stavbou nebude dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek. 

 

Projekt má sou časně pozitivní vliv na rovné p říležitosti.  Realizací projektu dojde 
k vybudování bezbariérového sociálního zařízení a  schodišťové plošiny pro postižené. 
Chodníky budou postaveny a rekonstruovány s úpravou pro bezpečný pohyb osob s 
tělesným postižením.  

Vzhledem k charakteru výstupů projektu a vzniku uvažovaných přispěje projekt ke zlepšení 
služeb pro rodiče s dětmi (rodinné výletní plavby, vodáctví apod.). Díky rozšíření nabídky 
volnočasových aktivit a produktů cestovního ruchu (sportovní a rekreační plavby pro mládež, 
vodáctví, kanoepolo apod.) dojde i k možnému snížení sociálně patologických jevů 
vyplývajících z omezeného počtu příležitostí plnohodnotného trávení volného času. 

 

Projekt podporuje rozvoj informa ční spole čnosti s ohledem na vybudování kvalitní 
webové prezentace projektu s využitím synergického efektu dalších atraktivit v okolí (veřejná 
doprava, cyklostezky, turistické cesty, sportovně rekreační zařízení, tipy na výlet, apod.). 

Žadatel současně počítá, že v objektu kapitanátu ochranného přístavu bude provozovatelem 
zajišt ěn veřejný p řístup na internet , případně bude v areálu zřízena bezplatná WiFi síť.  

 

33 ..33   VVÝÝSSLL EEDDKK YY  FF IINN AA NNČČNNÍÍHHOO  AA   EEKK OONNOOMMIICCKK ÉÉHHOO  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ   PPRROOJJ EEKK TTUU
    

Projekt nezakládá ve řejnou podporu , ani v průběhu své realizace a celé provozní fázi 
nevytvá ří žadateli p říjmy či zisk . Jedná se o projekt, jehož smyslem je zvýšení kvality 
infrastruktury cestovního ruchu volně dostupné všem, nikoliv maximalizace zisku. 
Neziskovému charakteru projektu odpovídají i záporné výsledné hodnoty kriteriálních 
ukazatelů finanční analýzy.  
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Svým charakterem je projekt nediskriminační, jeho výstupy jsou určeny všem zájemcům a 
cílovým skupinám budované infrastruktury. U projektů tohoto typu se předpokládá jejich 
ztrátovost, která je kompenzována výraznými socioekonomickými efekty a přínosem pro 
rozvoj celého regionu. 

Z finanční analýzy je patrný i významný vliv dotace na efektivitu projektu. Dotace z ROP JZ, 
která je základním předpokladem realizace projektu, výrazným způsobem napomáhá 
finanční udržitelnosti. 

Předkládaný projekt má prostřednictvím vlastních zdrojů z rozpočtu města zajištěny 
dostatečné zdroje na předfinancování i spolufinancování, provoz a údržbu vybudovaných 
objektů zajistí na své náklady nájemce. Projekt je dlouhodob ě finan čně udržitelný. 

 

33 ..44   VVÝÝSSLL EEDDKK YY  AA NN AA LL ÝÝZZ YY  RRIIZZ IIKK     

 

V rámci projektu je zpracována podrobná matice rizik, která vyhodnocuje rizika a popisuje 
způsoby eliminace těchto rizik (viz kapitola 13). 

Projekt vzhledem ke svému charakteru nevykazuje výz namnější rizika.  Nejvíce je však 
ohrožena investiční etapa projektu, kde jsou největší rizika spojena s prováděním stavebních 
prací. U všech případů jsou popsána preventivní opatření. 

 

Projekt je dlouhodobě připravován, byly podrobně naplánovány jeho aktivity, harmonogram, 
rozpočet, ustanoven profesionální projektový tým a je počítáno s vyčleněním prostředků 
na předfinancování a spolufinancování projektu. Byly splněny všechny požadavky pro podání 
projektové žádosti do ROP JZ v rámci 11. výzvy. 

 

33 ..55   LL OOGGIICCKK ÝÝ  RR ÁÁ MM EECC  PPRROOJJ EEKK TTUU  

 

Logický rámec projektu identifikuje a analyzuje problémy, které vyplývají ze současného 
stavu infrastruktury cestovního ruchu. Současně definuje cíle a stanovuje konkrétní aktivity k 
řešení identifikovaných problémů.  

Metoda logického rámce tak velmi dobře ověřuje projekt z hlediska vhodnosti a přiměřenosti 
pro řešení problémů nabídky možností cestovního ruchu ve městě. 

 

Logický rámec – projekt:   

Město a Voda 

Název programu: 

ROP NUTS II Jihozápad 

Název osy: 

Rozvoj infrastruktury 
cestovního ruchu 

Předkladatel projektu:   

Statutární město České Budějovice 
nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2 

370 92 České Budějovice 

Celkové výdaje projektu:   

 

31 993 894,40 Kč 

Celkové zp ůsobilé výdaje:   

 

27 724 020,00 Kč 
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Logický rámec projektu 

Interven ční sloupec 

(strom cíl ů) 

 

 

Hlavní cíle Objektivn ě ověřitelné ukazatele  Zdroje informací k ov ěření 

 

• Dobudování nezbytných objektů pro 
splavnění Vltavy v Českých Budějovicích; 
zvýšení nabídky infrastruktury cestovního 
ruchu ve městě  

• Nárůst atraktivity města pro turisty 
(zvýšení počtu tuzemských i zahraničních 
návštěvníků, prodloužení doby pobytu) 

• Spokojenost turistů s vybaveností pro 
rekreační plavbu 

• Fotodokumentace 

• Předávací protokoly 

• Monitorovací zprávy o realizaci projektu 

• Návštěvníci, uživatelé (monitoring 
města, průzkumy, dotazování) 

• Údaje ČSÚ, CzechTourism, JCCR 

• Statistiky a finanční výkazy žadatele 

Účel projektu Objektivn ě ověřitelné ukazatele  Zdroje informací k ov ěření Vnější p ředpoklady / rizika  

• Rozšířit nabídku cestovního ruchu ve městě 

• Zkvalitnit podmínky pro turisty (vodáky) ve 
městě 

• Zvýšit využití řeky v Českých Budějovicích 
k rekreační plavbě (a turismu obecně) 

• Rozšířit nabídku aktivit pro sportovce, školy 
a celou veřejnost (vodácký kanál, jez) 

 

• Vybudování dvou nových velkých přístavů  
(objekty v ochranném přístavu pro 
rekreační lodě před vjezdem do města a 
rozšíření kotviště ŘVC pro rekreační lodě 
v centru města) 

• Úprava vodáckého kanálu, rekonstrukce 
vodáckého jezu 

• Spuštění funkčních interaktivních 
webových stránek pro prezentaci výstupů 
projektu 

• Projektové dokumentace 

• Zápisy z kontrolních dnů, stavební 
deník, předávací protokoly 

• Fotodokumentace, kontrola na místě 

• Monitorovací zprávy o realizaci projektu 

• Webové stránky projektu (města), 
regionální tisk, publikace a katalogy 

• Návštěvníci, uživatelé (monitoring 
města, průzkumy, dotazování) 

• Údaje ČSÚ, CzechTourism, JCCR 

• Statistiky a finanční výkazy žadatele 

• Zajištění potřebné dokumentace 

• Efektivní práce projektového týmu 

• Kvalitní výběrová řízení a zkušení 
zhotovitelé 

• Dodržení podmínek ROP JZ, zajištění 
udržitelnosti projektu 

• Zájem občanů, budoucích uživatelů, 
vodáků; vzájemná spolupráce 
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Výstupy projektu Objektivn ě ověřitelné ukazatele  Zdroje informací k ov ěření Vnější p ředpoklady / rizika  

• Vybudování dvou nových velkých přístavů  
(objekty v ochranném přístavu pro rekreační 
lodě před vjezdem do města a rozšíření 
kotviště ŘVC pro rekreační lodě v centru 
města) 

• Rekonstrukce vodáckého jezu 

• Úprava sportovního vodáckého kanálu 

• Spuštění interaktivních webových stránek 
projektu 

 

• 2 nové přístavy a přístaviště 

• 1 rekonstruovaný vodácký jez 

• 1 rekonstruovaný sportovní vodácký kanál 

• 1 funkční webové stránky projektu 

• Související vybavení, zázemí 

• Vybudovaná kapacita přístavišť, počet 
návštěvníků (lodí) 

 

• Projektová dokumentace 

• Zápisy z kontrolních dnů, stavební 
deník 

• Fotodokumentace, kontrola na místě 

• Předávací protokoly, kolaudační 
souhlas 

• Statistiky a finanční výkazy žadatele 

• Monitorovací zprávy o realizaci projektu 

• Webové stránky projektu (města), 
regionální tisk, publikace a katalogy 

• Návštěvníci, uživatelé (monitoring 
města, průzkumy, dotazování) 

• Zajištění potřebné dokumentace 

• Efektivní práce projektového týmu 

• Kvalitní výběrové řízení a zkušený 
zhotovitel 

• Kvalitní stavební dozor 

• Dodržení podmínek dodavatelských 
smluv (výstupy, rozpočet, 
harmonogram) 

• Kvalitní marketing, kvalitní partnerská 
spolupráce 

• Zájem cílových skupin o vybudované 
služby 

Aktivity projektu Časový rámec aktivit  Prost ředky / vstupy Vnější p ředpoklady / rizika  

 

1. Přípravné práce (průzkumy, projektová 
dokumentace) 

2.  Zpracování žádosti do ROP JZ 

3.  Výběrová řízení na dodavatele (stavby, 
externího dozoru, publicity ad.) 

4.  Realizace stavby a webových stránek, 
stavební dozor, publicita 

5.  Předání stavby 

6.  Závěrečná zpráva, zpracování vyúčtování a 
předložení žádosti o platbu 

 

1.  2004- 05/2010 

 

2.  04-05/2010 

3. 05/2010-03/2011 

 
 

4.  05/2010–06/2011 

5.  06/2011-07/2011 

 

6.  08/2011 

 

• Práce členů projektového týmu 

• Kvalitní výběrová řízení na dodavatele 

• Kvalitní stavební dozor 

• Administrativní a technická vybavenost 

• Zajištěné finanční prostředky 

• Spolupráce s dotčenými subjekty 

 

 

• Sestavení dobrého projektového týmu 

• Zajištění potřebné dokumentace 

• Výběr kvalitních dodavatelů 

• Dodržení podmínek dodavatelských 
smluv (výstupy, rozpočet, 
harmonogram) 

• Zajištění finančních prostředků 
(předfinancování + spolufinancování) 

• Dodržení podmínek ROP JZ 
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7.  Umístění pamětní desky 

8.  Zajištění udržitelnosti projektu 

7.  07/2011-01/2010 

8.  08/2011-08/2016 

Předběžné podmínky  

• Získání potřebných povolení pro provedení stavby 

• Zpracování průzkumů pro stanovení rozsahu nutné výstavby 

• Zajištění předfinancování projektu 

• Kvalitní zpracovaní žádosti o dotaci z prostředků ROP JZ 
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4 Stru čný popis podstaty projektu a jeho etap  

44 ..11   ZZ ÁÁ KK LL AA DDNNÍÍ   ÚÚDD AA JJ EE  OO  ŽŽ AA DD AA TTEELL II ,,   HHII SSTTOO RRIIEE  DDOOSS AA VV AA DDNNÍÍCCHH  PPŘŘ ÍÍPPRR AA VV  
AA   RREE AA LL IIZZ AA CCEE  PPRROOJJ EEKK TTUU    

 

Statutární město České Budějovice je základním územním samosprávným celkem, který se 
skládá z jedenácti částí (České Budějovice 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, 
Třebotovice a Kaliště).  

 

 

zdroj: www.mapy.cz  

 

Činností města je výkon příslušné agendy veřejné správy v samostatné i přenesené 
působnosti a péče o všestranný rozvoj svého území. Rada města má 11 členů, 
zastupitelstvo města 45 členů. Výkon veřejné správy zajišťuje městský úřad, kde pracovalo 
k lednu 2010 celkem 509 zaměstnanců (619 včetně zaměstnanců městské policie). 

Město má v rámci úřadu zřízen Odbor rozvoje a cestovního ruchu, který zajišťuje propagaci 
a prezentaci města, realizuje strategický plán města, připravuje, zpracovává a vede agendu 
spojenou s dotačními programy EU apod. 

Úkony související s finančním řízením včetně projektů zajišťuje Finanční odbor (skládá se 
z oddělení rozpočtu, oddělení účetnictví a oddělení poplatků). Oddělení rozpočtu: 
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• podílí se na projednávání a sestavování rozpočtu s jednotlivými odbory magistrátu města 
i organizacemi města 

• dle žádostí ostatních odborů a organizací města předkládá radě města k projednání 
návrhy rozpočtových opatření 

• dbá na čerpání prostředků města v souladu se schváleným rozpočtem 

• pololetně zpracovává rozbory hospodaření města 

• sestavuje závěrečný účet města a předkládá jej zastupitelstvu města ke schválení 

• dle platebních kalendářů splácí přijaté úvěry 

 

Mezi městské organizace patří: 

• Městská policie 

• Pohřební ústav města České Budějovice, p.o. 

• Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, p.o. 

• Domov pro seniory Máj České Budějovice, p.o. 

• Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice 

• Jesle a azylová zařízení České Budějovice, p.o. 

• Jihočeské divadlo, p.o. 

• Malé divadlo České Budějovice, p.o. 

• Nadace pro podporu vzdělávání a vědy  

• Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 

 

Finanční situace 

Statutární město České Budějovice dosáhlo v aplikaci pro posouzení finan čního zdraví 
výsledku A, ze 100 bod ů získal žadatel 86,2 bodu . Dosažená hodnota tak potvrzuje 
vynikající kondici žadatele, který vykazuje vyrovnaný poměr vlastních a cizích zdrojů i 
schopnost splácení úvěrů. Městu se dlouhodobě daří udržet vyrovnaný rozpočet, vyniká i v 
ostatních ekonomických ukazatelích. 

 

Pro rok 2010 dosáhne rozpočet města výše 2 152 124 tis. Kč, z toho příjmy 2 053 768 tis. Kč 
a financování 98 356 tis. Kč. 

 

Hospoda ření a finan ční situace statutárního m ěsta České Bud ějovice (2008-2010) 

Skladba p říjmů města (rok 2008):  

Daňové příjmy 1 265 082,18 tis. Kč 

Nedaňové příjmy 363 836,58 tis. Kč 

Kapitálové příjmy       33 338,64 tis. Kč 

Vlastní příjmy celkem  1 662 257,40 tis. Kč 
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Přijaté transfery  566 557,75 tis. Kč 

Příjmy úhrnem 2 228 815,15 tis. K č 

Ukazatel dluhové služby 2008 – 4,80 %     
 
 
Skladba p říjmů města (rok 2009):  

Daňové příjmy 1 103 030,94 tis. Kč 

Nedaňové příjmy 412 709,57 tis. Kč 

Kapitálové příjmy       19 302,71 tis. Kč 

Vlastní příjmy celkem  1 535 043,22 tis. Kč 

Přijaté transfery  554 142,95 tis. Kč 

Příjmy úhrnem 2 089 186,17 tis. K č 

Ukazatel dluhové služby 2009 – 5,28 % 
 
 
Přehled plánovaných p říjmů města v roce 2010: 

Daňové příjmy 1 139 254 tis. Kč 

Nedaňové příjmy 320 925 tis. Kč 

Kapitálové příjmy       47 895 tis. Kč 

Vlastní příjmy celkem  1 535 043,22 tis. Kč 

Přijaté transfery  545 694 tis. Kč 

Úhrn zdroj ů pro rok 2010: 2 152 124 tis. K č 

 
Přehled plánovaných výdaj ů města v roce 2010: 

Běžné výdaje 1 511 101 tis. Kč 

Kapitálové výdaje 641 023 tis. Kč 

Výdaje celkem       2 152 124 tis. K č 

 

 

Z pohledu cestovního ruchu disponuje město potenciálem pro jeho další rozvoj. Významné 
je v Českých Budějovicích historické jádro města s množstvím cenných církevních i 
světských staveb, s gotickými, renesančními a hlavně pak barokními domy, s unikátně 
zachovaným podloubím podél ulic České, Krajinské, Plachého, Kněžské, Dr. Stejskala i 
kolem celého náměstí. 
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Předložení žádosti o dotaci p ředcházely následující aktivity: 

• Jednání s Ředitelstvím vodních cest (ŘVC) a Povodím Vltavy o přípravě, realizaci a 
následném provozu vybraných objektů ve městě 

• Zpracování jednotlivých projektových dokumentací včetně průzkumů na místě (na 
základě výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace) 

• Vydání vyjádření a odborných stanovisek (územní rozhodnutí, stavební povolení vč. 
stanovisek EIA a NATURA) 

• Projednání a odsouhlasení projektového záměru a financování projektu radou a 
zastupitelstvem města 

• Sestavení projektového týmu, jehož členové svojí kvalifikací odpovídají odbornosti a 
složitosti zadání  

• Příprava podrobného rozpočtu a harmonogramu projektu 

• Výběr zhotovitele stavby prvního přístavu (objektů v přístavu v Českém Vrbném) – na 
základě výběrového řízení 

• Zpracování projektové žádosti (na základě výběru jejího zhotovitele) 

 

44 ..22   VVÝÝCCHHOOZZÍÍ   SSII TTUU AA CCEE  PPRROOJJ EEKK TTUU    

 

Předkládaný projekt Město a voda  je součástí národních projektů splavnění Vltavy pro 
rekreační plavbu do Českých Budějovic. Projekt ve své podstatě doplňuje běžící investiční 
akci ŘVC Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou o 
nezbytné objekty v intravilánu města České Budějovice (dva nové přístavy – ochranný 
přístav v Českém Vrbném a rozšíření Lannovy loděnice). 

 

Po dokon čení projektu ŘVC a následném vybudování plavebních za řízeních na 
vodních nádržích Slapy a Orlík tak bude Vltava spla vná pro rekrea ční plavidla 
z Českých Bud ějovic až k soutoku s Labem v M ělníku.  

Jižní Čechy tak budou díky splavné Vltav ě napojeny na evropské vodní cesty, což 
přinese výrazné socioekonomické efekty, p ředevším v turismu a souvisejících 
odvětvích. 

Hornovltavská vodní cesta však bude splavná pouze z a předpokladu dokon čení a 
předání budovy kapitanátu a souvisejících objekt ů v ochranném p řístavu v Českém 
Vrbném, které jsou p ředmětem p ředkládaného projektu. Bez těchto objektů by nemohl 
být zprovozněn přístav, který bude sloužit jako ochrana v případě nebezpečí zvýšené hladiny 
či povodní (bez ochranného přístavu plavba na jihu Čech nemohla být povolena). 

 

Cílem projektu Město a voda  je především posílit pozici Českých Budějovic jako koncového 
místa plavby po Vltavě s důrazem na zvýšení atraktivity města a okolí pro turisty využívající 
připravovanou nabídku rekreační plavby po Vltavě. 

Snahou investora je realizací řešeného projektu vytvořit na území města, resp. částečně i 
v jeho bezprostředním historickém centru, jež je samo o sobě jedním z nejzajímavějších míst 
ve městě, turistickou nabídku, která má ambici stát se jednou z největších turistických atrakcí 
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a symbolů města. Doprava po Vltavě k Českým Budějovicím jednoznačně patří a tvoří 
neodmyslitelnou součást historie města. Stejně tak i význam koňské dopravy a přepravy soli 
v minulých stoletích přidával městu na významu, a je tedy zcela přirozené stavět na těchto 
pilířích i budoucí rozvoj a turistickou orientaci města. 

 

    Budovaný ochranný p řístav České Vrbné ŘVC (místo realizace) 

 

   zdroj: www.c-budejovice.cz  

 

    Lannova lod ěnice ŘVC (místo realizace)  

 

    zdroj: www.c-budejovice.cz  
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Součástí projektového záměru předkládaného do ROP JZ jsou i rekonstrukce dvou 
menších vodáckých sportovních za řízení. Z dotačních prostředků bude rekonstruován 
vodácký Trilčův jez, poslední jez před soutokem s Malší a vjezdem do centra města ve 
směru z Boršova nad Vltavou, jehož současný nevyhovující technický stav výrazně omezuje 
sjízdnost řeky pro vodáky až do centra města. Na místě vznikne moderní plavební sportovní 
propust se světelnou signalizací splňující přísnější bezpečnostní požadavky. 

V rámci projektu bude i upraven a rekonstruován vtokový bazén sportovního vodáckého 
kanálu v Českém Vrbném, který leží v bezprostřední blízkosti budovaného ochranného 
přístavu. Rekonstruovaný vodácký kanál nabídne nově možnosti pro sportovní vodáky i pro 
hráče kanoepola. 

 

44 ..33   NNUULL OO VV ÁÁ   VV AA RRII AA NN TT AA   PPRROOJJ EEKK TTUU  

 

Nulová varianta je výchozím stavem, tedy stavem, kdy nedojde k realizaci projektu. Některé 
objekty v budovaných přístavech a kotvištích v Českých Budějovicích nebudou dostaveny, 
nevyhovující a nebezpečný vodácký jez a sportovní vodácký kanál v Českém Vrbném 
nebudou upraveny a rekonstruovány.  

 

V případě nulové varianty, kdy by p ředkládaný projekt nebyl zrealizován, by 
především nemohlo dojít k dokon čení ochranného p řístavu, jehož zprovozn ění je 
podmínkou pro povolení plavby na horním úseku Vltav y. Ochranný přístav v Českém 
Vrbném by bez budovy kapitanátu, který tvoří zázemí pro správu a provoz přístavu a 
ostatních objektů, nemohl fungovat. Došlo by tak ke zma ření již investovaných 
prost ředků z Operačního programu Doprava a Státního fondu dopravní inf rastruktury, 
které ŘVC na splavn ění Vltavy již vy čerpalo.  

 

Dále by byla jen částečně a velmi neefektivn ě využita vybudovaná Lannova lod ěnice 
v centru Českých Bud ějovic. Kotviště u Dlouhého mostu by svou kapacitou vybudovanou 
ŘVC nepokrylo očekávanou poptávku po lodních stáních. 

Současně by Trilčův jez zůstal pro vodáky nebezpečnou překážkou před vjezdem do centra 
Českých Budějovic a veřejný sportovní vodácký kanál v Českém Vrbném by nemohl 
nabídnout nové možnosti sportovně rekreačního vyžití pro vodáky (např. kanoepolo). 

 

Dopady nulové varianty: 

• Nedokončený přístav v Českém Vrbném (nepovolena plavba, zmařené investice)  

• Nedostatečné a neefektivní využití kotviště u Dlouhého mostu 

• Snížená atraktivita města pro vodáky a rekreační a sportovní plavbu  

• Stagnace rozvoje dalších služeb cestovního ruchu na území města a okolí 

• Nedostatečné využití celkového potenciálu splavnosti Vltavy do Českých Budějovic 

• Stagnace v počtu a délce pobytu vodáků a dalších návštěvníků ve městě 
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Optimální varianta odpovídá navržené realizaci projektu se všemi plánovanými objekty na 
území města České Budějovice, projekt je tedy ve své předkládané podobě optimálním 
řešením. 

Z možných alternativních variant  připadá v úvahu pouze teoretická možnost realizace 
výstavby budovy kapitanátu v ochranném přístavu v Českém Vrbném a rozšíření kotviště u 
Dlouhého mostu (dobudování objektů v již vznikajících přístavištích je optimální realizovat 
komplexně, není vhodné budovat objekty postupně v dalších letech za plného provozu v již 
fungujících přístavech) s tím, že rekonstrukce a úprava Trilčova jezu a sportovního 
vodáckého kanálu v Českém Vrbném by realizována nebyla nebo byla odložena. 

 

Vzhledem k obtížné oddělitelnosti rekonstrukce vodáckého kanálu (úprava je součástí 
stavebních prací v ochranném přístavu) a nezbytné a dlouho plánované rekonstrukci 
nebezpečného vodáckého jezu ve funkční a bezpečnou sportovní plavební propust je zvolení 
alternativní varianty neefektivní a pro žadatele, který na výstavbu využívá veřejných 
finančních prostředků, nevýhodná. Zpracovatel se z tohoto d ůvodu v projektu dále 
zabývá jen variantou optimální.  

 

Realizace optimální varianty je však zcela závislá na získání dota čních prost ředků 
z ROP JZ. Bez možnosti čerpání dotace město nebude schopné projekt v uvažované 
optimální variantě v nejbližších letech realizovat. Bez příslibu dotace by tak došlo zřejmě 
pouze k výstavbě kapitanátu v přístavu v Českém Vrbném, vybudování zbylých objektů by 
bylo pravděpodobně odloženo a jejich realizace by se tak výrazně prodražila. 

 

44 ..44   CCÍÍLL EE  PPRROOJJ EEKK TTUU,,   OOČČEEKK ÁÁ VV AA NNÝÝ  SSTT AA VV  PPOO  RREE AA LL IIZZ AA CCII     

 

Cílem m ěsta České Bud ějovice jako p ředkladatele projektu a sou časně investora je 
celkové posílení pozice cestovního ruchu a jeho výz namu na území krajského m ěsta i 
celého regionu (v souvislosti s dokon čením vltavské vodní cesty).   

 

Přestože mnozí turisté spojují návštěvu jiných turistických cílů v Jihočeském kraji (např. 
Šumava, Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, Třeboň) i s návštěvou města, pro velkou část 
z nich netvoří České Budějovice samostatný či hlavní cíl jejich návštěvy. Cílem 
předkládaného projektu je tedy celkové zvýšení atraktivity m ěsta, kterému z pohledu 
rozvoje cestovního ruchu chybí výrazn ější profilace nebo jednotný image , který je 
obvykle možné budovat na základě přítomnosti jednoznačné turistické zajímavosti (hrad, 
zámek, sportovní zařízení, koupání apod.). Významnou příležitostí pro nalezení odpovídající 
turistické identity města je právě obnova využití řeky Vltavy pro rekreační a sportovní plavbu, 
která nabízí výrazný rozvojový potenciál pro budoucí období, a to nejen pro turismus, ale i 
další související služby a odvětví. Velkou příležitostí je i propojení rekreační lodní dopravy 
s veřejnou dopravou a především s atraktivní a stále se rozvíjející cykloturistikou.  
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Realizace p ředkládaného projektu také významn ě zvýší nabídku služeb cestovního 

ruchu a volno časových aktivit ve m ěstě i v období mimo hlavní sezónu.  

Rekreační a výletní plavby budou provozovány nejen v létě, ale i v jarních a podzimních 

měsících (např. oblíbené otevírání a zavírání řeky). Během zimních mraz ů bude možné 

přístavišt ě upravit na atraktivní ledové plochy pro bruslení o byvatel a návšt ěvníků 

města, žadatel má v plánu i další zimní aktivity spoj ené s prohlídkou p řístavů a 

dalších objekt ů (např. hlídání dětí, programy pro rodiny s dětmi, soutěže). Dojde tak 

k propojení každoro čního velmi vyhledávaného bruslení na nám ěstí Přemysla 

Otakara II. v centru Českých Bud ějovic . Žadatel zajistí v areálu ochranného přístavu 

v Českém Vrbném půjčovnu bruslí, občerstvení a další služby pro plnohodnotné využití 

zimních měsíců, kdy nabídka služeb cestovního ruchu pro návštěvníky a možnosti 

volnočasových aktivit pro obyvatele města a okolí spíše zaostávají. 

 

 

Během přípravy projektového záměru byl definován globální cíl, kterého má být dosaženo 
prost řednictvím n ěkolika vymezených specifických cíl ů. 

Globálním cílem  projektu je dobudování nezbytných objektů ve vznikajících přístavech 
v intravilánu města České Budějovice a rekonstrukce sportovních vodáckých zařízení na 
území města. Realizace projektu umožní plně a efektivně využívat kapacity vybudovaných 
přístavišť a zajistí kvalitnější a bezpečnější podmínky pro vodáky ve městě. Rozšířením 
nabídky cestovního ruchu o netradiční produkt dojde ke zvýšení atraktivity města pro 
návštěvníky i jeho obyvatele. 

 Realizací projektu dojde k naplnění specifických cíl ů: 

• vybudování dvou nových přístavů (výstavba budovy kapitanátu a souvisejících objektů v 
ochranném přístavu v Českém Vrbném, rozšíření kotviště v centru města) 

• rekonstrukce vodáckého Trilčova jezu a úprava na moderní plavební sportovní propust 

• úprava vtokového bazénu sportovního vodáckého kanálu v Českém Vrbném 

• terénní úprava okolí mol v ochranném přístavu, výsadba zeleně, instalace mobiliáře 

• zvýšení zájmu turistů a celé veřejnosti o plavbu ve městě, zvýšení atraktivity města 

• propojení rekreační vodní dopravy s cykloturistikou a veřejnou dopravou (zvýšení podílu 
turisticky atraktivní a k životnímu prostředí šetrné dopravy) 

• nabídka turistických a volnočasových aktivit v zimních měsících (bruslení, programy pro 
rodiny s dětmi, možnost návštěvy přístavů ad.) 

 

Očekávaný stav po realizaci projektu 

Realizací projektu dojde k rozšíření a zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu a zvýšení 
nabídky turistických a volnočasových aktivit pro návštěvníky i obyvatele města. Splavněním 
Vltavy až do Českých Budějovic a vybudováním kompletního zázemí pro rekreační a 
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sportovní plavbu dojde ke komplexnímu využití potenciálu vodní dopravy ve městě 
s přesahem pro celý širší region. 

Nerealizací projektu by nemohla být využita plná kapacita vznikajících veřejných přístavišť ve 
městě, infrastruktura pro vodáky by zůstala zastaralá a technicky ani bezpečnostně 
nevyhovující. Posunutím termínu realizace porostou další náklady s projektem spojené. 

 

44 ..55   NN AA PPLLŇŇOO VV ÁÁ NNÍÍ   CCÍÍLLŮŮ   RROOPP  NNUUTTSS  II II   JJ IIHHOOZZ ÁÁ PP AA DD   

 

Předkládaný projekt je součástí Tematického Integrovaného plánu rozvoje m ěsta pro 
období let 2008-2013  (IPRM), který byl připraven v roce 2008. Projektový záměr je 
v souladu s prioritní oblastí 2 (Plochy pro volnočasové aktivity a rekreaci) daného IPRM, 
dobudování a rekonstrukce všech objektů v rámci projektu je vyjmenováno a popsáno 
v návrhové části seznamu projektů IPRM. 

 

Projekt je v souladu s obecnými cíli definovanými v programové m dokumentu ROP JZ , 
výstupy projektu současně odpovídají konkrétním cílům a prioritám oblasti podpory 3.1 ROP 
JZ. Globálním cílem oblasti podpory 3.1 ROP JZ je zvýšit využití potenciálu území 
zkvalitn ěním infrastruktury pro cestovní ruch . Toho se docílí naplněním specifických cílů. 
Předkládaný projekt je v souladu především se dvěma specifickými cíli (rozšíření nabídky 
volnočasových aktivit a zvýšení podílu atraktivní a k životnímu prostředí šetrné doprava), 
podrobnosti viz níže. 

 

Úroveň cílů ROP JZ Vazba projektu na uvedené cíle 

Globální cíl 

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

 
Zvýšit využití potenciálu území posílením infrastrukturní 
vybavenosti pro cestovní ruch 

Obnova a rozvoj rekreační a sportovní plavby v Českých 
Budějovicích a okolí a dokončení splavnosti Vltavy plně 
využije potenciál říční dopravy v regionu s návazností na 
další socioekonomické efekty. Výstupy projektu rozšíří 
nabídku ojedinělých volnočasových aktivit, dojde tak ke 
zvýšení atraktivity města a nárůstu návštěvnosti. 

Specifický cíl 

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

 
Posílit vzájemnou provázanost atraktivit cestovního ruchu 
a jejich dostupnost 

Výstupy projektu jsou propojeny s výstupy již 
realizovaných projektů splavnosti Vltavy v jižních 
Čechách. Dokončením projektu tak dojde k ucelené 
nabídce turistických aktivit na Vltavě v Českých 
Budějovicích. 

Rekreační lodní doprava bude napojena a provázána 
s veřejnou dopravou ve městě a okolí a také se stále 
rozvíjející se cykloturistikou. 

Specifický cíl 

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

 
Zvýšit podíl turisticky atraktivních a k životnímu prostředí 
šetrných způsobů dopravy 

Říční vodní doprava je ekologickým druhem dopravy 
s minimálním negativním vlivem na životní prostředí. 

Podporováno bude propojení vodní dopravy s dalšími 
typy veřejné dopravy a s cyklodopravou. 
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Specifický cíl 

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

 
Rozšířit nabídku možností pro trávení volného času 

Výstupy projekty pomohou vytvořit pro turisty i obyvatele 
města a okolí ucelenou nabídku nových a ojedinělých 
možností trávení volného času na dosud rekreačně 
nevyužité řece. 

Po dokončení všech nutných objektů pro zajištění 
splavnosti Vltavy včetně nutného zázemí bude nabídka 
cestovního ruchu rozšířena o vyhlídkové, rekreační a 
sportovní plavby pro nejrůznější cílové skupiny (rodiny 
s dětmi, školy, firemní akce apod.). 

Projekt současně zajistí lepší a bezpečnější podmínky 
pro vodáky přijíždějící do města. 

Specifický cíl 

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

 
Posílit konkurenceschopnost nabídky v období zimní 
sezóny 

Provoz lodí s nabídkou vyhlídkových plaveb bude 
zajištěn s ohledem na klimatické podmínky i v období 
mimo hlavní sezónu (jarní a podzimní plavby – otvírání a 
zavírání řeky apod.). 

Během zimních mrazů bude možné zajistit v přístavištích 
bruslení a další zimní aktivity spojené s prohlídkou 
přístavů a dalších objektů. 

Specifický cíl 

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

 
Zvýšit kvalitu a úroveň poskytovaných služeb 

Projekt reaguje na nedostatečnou nabídku cestovního 
ruchu v Českých Budějovicích. Svými specifickými a 
ojedinělými výstupy v rámci celého širšího regionu 
zvyšuje kvalitu a úroveň poskytovaných služeb pro turisty 
i obyvatele města. 

 

44 ..66   SSOOUULL AA DD  SS  RROOZZVVOOJJ OOVVÝÝMMII   SSTTRR AA TTEEGGII EEMMII   

 

Předkládaný projekt je v souladu se strategiemi národní i regionální úrovn ě, především 
pak se Strategií rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na roky 2009-
2013, Strategickým plánem města České Budějovice a Programem rozvoje Jihočeského 
kraje. Zároveň je součástí Tematického Integrovaného plánu rozvoje města pro období let 
2008-2013. 

 

V níže uvedených tabulkách je v předepsané formě podrobně popsán soulad projektu s 
jednotlivými strategickými dokumenty. 

 

Strategie rozvoje cestovního ruchu Jiho českého kraje na roky 2009-2013 

Název programu / 
koncepce / strategie Strategie rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje na roky 2009-2013 

Priorita /strategický cíl 

Prioritní osa 1: 
Podpora budování a zkvalit ňování infrastruktury cestovního ruchu 

Cílem je zvyšování kvality infrastruktury cestovního ruchu. Prioritou je 
rozvoj v oblasti dopravní infrastruktury, zlepšovaní kvality ubytovacích 
zařízení, podpora zkvalitňování služeb v oblasti gastronomie, budovaní či 
rekonstrukce sportovně rekreačních zařízení, pěších turistických tras a 
cyklotras. Investice do infrastruktury by měly zohledňovat požadavek 
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postupného odstraňování bariér pro odbourání významné sezónnosti 
návštěvnosti jižních Čech. 

Opatření 

Klíčové produkty cestovního ruchu v destinaci jižní Čechy: 

Rodinná dovolená  
- rekreační, vyhlídkové a sportovní plavby pro rodiny s dětmi 

Kongresový a incentivní cestovní ruch 
- plavby s nabídkou kongresových služeb 

 
Zážitkový cestovní ruch 
- plavby s nabídkou nejrůznějších programů pro různé cílové skupiny 
- vodáctví, adrenalinové zážitky 

 
Skupinové cesty 
- rekreační, vyhlídkové a sportovní plavby pro organizované skupiny 

Jakým zp ůsobem 
projekt p řisp ěje k 
napln ění cíle daného 
dokumentu 

Projekt výrazným způsobem zlepšuje nabídku infrastruktury pro volný čas 
při maximálně možném využití potenciálu daného území (řeky Vltavy). 
Dojde k vybudování nové infrastruktury cestovního ruchu a zkvalitnění 
nabídky volnočasových aktivit pro nejrůznější cílové skupiny (viz výše 
klíčové produkty cestovního ruchu stanovené strategickým dokumentem). 

Přínosy pro kraj / 
mikroregion / obec 

Vyšší využití potenciálu území (řeky Vltavy) ovlivní celý Jihočeský kraj. 
Dojde k výrazně pozitivním socioekonomickým efektům v ostatních 
službách cestovního ruchu i v dalších odvětvích. 

Anotace zdroje 
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1540&par[lang]=CS 

listopad 2009, kapitola 6.5, str. 69-80 

 

Strategický plán m ěsta České Bud ějovice 2008-2013 

Název programu / 
koncepce / strategie Strategický plán města České Budějovice 2008-2013 

Priorita /strategický cíl 

Program C: 
Program pro ekonomický rozvoj 

Cílem je zlepšit podmínky na trzích práce a podnikatelských nemovitostí 
pro působení stávajících i nově vznikajících firem s důrazem na znalostní 
ekonomiku a zvýšit využití potenciálu cestovního ruchu a výstavnictví. 

Opatření 

Záměr C.2: 
Rozvíjet podmínky pro cestovní ruch a výstavnictví  

- rozšířit nabídku infrastruktury pro cestovní ruch s důrazem na zážitkovou, 
  kongresovou a incentivní turistiku (vč. aktivity: dokončit přípravu a 
  následně realizovat projekty navazující na jihočeskou část projektu 
  dokončení Vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice, Jiráskův jez - 
  Týn nad Vltavou) 
- zvýšit využití potenciálu cestovního ruchu lepší prezentací a zvýšenou 
  nabídkou atraktivních produktů 
- posílit vzájemnou spolupráci subjektů v oblasti cestovního ruchu 
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Jakým zp ůsobem 
projekt p řisp ěje k 
napln ění cíle daného 
dokumentu 

Projekt rozšiřuje infrastrukturu cestovního ruchu s důrazem na zážitkovou, 
kongresovou a incentivní turistiky (rekreační, vyhlídkové a sportovní 
plavby; vodáctví) a zvyšuje tak nabídku atraktivních produktů pro 
návštěvníky i obyvatele města. Současně posiluje spolupráci všech 
souvisejících subjektů (město, ŘVC, Povodí Vltavy, majitelé a 
provozovatelé lodí ad.). 

 

 

Přínosy pro kraj / 
mikroregion / obec 

 

 

Vyšší využití potenciálu území (řeky Vltavy) ovlivní celý Jihočeský kraj. 
Dojde k výrazně pozitivním socioekonomickým efektům v ostatních 
službách cestovního ruchu i v dalších odvětvích. 

Anotace zdroje 
http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/strategicky-
plan/stranky/strategicky-plan-mesta-ceske-budejovice-2007.aspx    

září 2008, kapitola 7, str. 30-31 

 

Program rozvoje Jiho českého kraje 

Název programu / 
koncepce / strategie Program rozvoje Jihočeského kraje 

Priorita /strategický cíl 

Prioritní osa 6: 
Cestovní ruch, kulturní a p řírodní d ědictví 

Cílem je rozvíjení cestovního ruchu se zaměřením na jeho různé formy se 
současným využitím potenciálu kulturního dědictví a s ohledem na 
zachování jeho specifických hodnot. 

Opatření 

Opatření 6.1: 
Rozvoj základní a dopl ňkové infrastruktury cestovního ruchu 

- posílení kvantitativně odpovídající struktury zařízení cestovního ruchu 
- rozvoj a rozšiřování doplňkové infrastruktury cestovního ruchu 
- rozšiřování vhodných a dosud nevyužívaných ploch k realizaci 
  sportovních a volnočasových aktivit 

Opatření 6.2: 
Tvorba a rozvoj konkurenceschopných produkt ů cestovního ruchu 

- podpora vodní turistiky a cestovního ruchu podél vodních toků 
- diverzifikovat a rozšířit nabídku služeb cestovního ruchu 
- vytvořit specifické produkty typické pro Jihočeský kraj s využitím 
  současných trendů v cestovním ruchu 
- posílení konkurenceschopnosti cestovního ruchu 
- podpora tvorby produktů využívaných pro přilákání návštěvníků mimo 
  hlavní sezónu 

Jakým zp ůsobem 
projekt p řisp ěje k 
napln ění cíle daného 
dokumentu 

Projekt posiluje a doplňuje infrastrukturu cestovního ruchu o specifický a 
konkurenceschopný produkt, který přiláká návštěvníky i mimo hlavní 
turistickou sezónu. Na vhodných a dosud nevyužívaných plochách (řeka 
Vltava) bude podpořena moderní vodní turistka a zároveň dojde k výrazné 
diverzifikaci nabídky turistických služeb. 
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Přínosy pro kraj / 
mikroregion / obec 

Vyšší využití potenciálu území (řeky Vltavy) ovlivní celý Jihočeský kraj. 
Dojde k výrazně pozitivním socioekonomickým efektům v ostatních 
službách cestovního ruchu i v dalších odvětvích. 

Anotace zdroje 
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=710&par[lang]=CS  

květen 2008, kapitola 4, str. 55-72 

 

Tematický Integrovaný plán rozvoje m ěsta pro období let 2008-2013 

Název programu / 
koncepce / strategie Tematický Integrovaný plán rozvoje města pro období let 2008-2013 

Priorita /strategický cíl 

Prioritní oblast 2: 
Plochy pro volno časové aktivity a rekreaci 

Cílem je zlepšit nabídku ploch a zařízení pro volnočasové aktivity obyvatel 
prostřednictvím zkvalitnění a zvýšení dostupnosti vybavenosti veřejných 
služeb pro rekreaci. 

 

Opatření 

 

Opatření 2.1: 
Modernizace, rekonstrukce a rozvoj ploch a za řízení pro volno časové 
aktivity a rekreaci 

- budování, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro volnočasové 
  aktivity obyvatel – sportovně rekreační zařízení a zařízení nabízející 
  prostory pro další volnočasové aktivity s ohledem na zvýšení kvality 
  nabízených služeb pro veřejnost (budované a rozšiřované přístaviště 
  jsou uvedeny v indikativním seznamu projektů IPRM) 

Jakým zp ůsobem 
projekt p řisp ěje k 
napln ění cíle daného 
dokumentu 

Projekt buduje a rekonstruuje infrastrukturu pro volnočasové aktivity 
obyvatel s ohledem na zvýšení kvality nabízených služeb pro veřejnost. 

Plánované výstupy projektu přímo vyplývají z IPRM, jejich realizací tak 
dojde k naplnění daného dokumentu. 

Přínosy pro kraj / 
mikroregion / obec 

Vyšší využití potenciálu území (řeky Vltavy) ovlivní celý Jihočeský kraj. 
Dojde k výrazně pozitivním socioekonomickým efektům v ostatních 
službách cestovního ruchu i v dalších odvětvích. 

Anotace zdroje 
http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/nastenka-iprm/iprm-
tematicky/Documents/Tematický%20IPRM.pdf   

září 2008, kapitola 5.2, str. 67-73 
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44 ..77   LL OOKK AA LL II ZZ AA CCEE  PPRROOJJ EEKK TTUU  AA   ŠŠIIRRŠŠÍÍ   ÚÚZZEEMMNNÍÍ   KK OONNTTEEXXTT  PPRROO JJ EEKK TTUU  

 

Předkládaný projekt je umíst ěn v intravilánu krajského m ěsta České Bud ějovice , 
realizace nebo rekonstrukce objektů proběhne na řece, resp. březích Vltavy. Většina prací 
(výstavba kapitanátu, úprava vodáckého kanálu) bude provedena na severním okraji města 
v místě vznikajícího ochranného přístavu v Českém Vrbném. Lannova loděnice, jejíž 
rozšíření je součástí projektu, je situována v centru města u Dlouhého mostu. 
Rekonstruovaný Trilčův jez se nachází v Rožnově před soutokem Vltavy s Malší. 

 

 

zdroj: www.mapy.cz  

 

Všechny objekty realizované v rámci předkládaného projektu se nacházejí v katastrálních 
územích České Budějovice 2, České Budějovice 7 a České Vrbné. Dotčené pozemky jsou 
majetkem města, České republiky (s právem hospodaření pro Povodí Vltavy) a Lesů a 
rybníků města ČB, se kterými má město uzavřeny budoucí smlouvy o výpůjčce nebo 
pronájmu pozemků, případně o věcném břemenu. 
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V širším územním kontextu je projekt součástí budo-
vané souvislé vltavské vodní cesty s napojením na síť 
evropských vodních cest. Vznikající hornovltavská 
vodní cesta  (obrázek vlevo) bude po dokončení zařa-
zena mezi významné vodní cesty s parametry I. třídy dle 
mezinárodní klasifikace vodních cest. 

 

Budované a rekonstruované objekty v rámci projektu 
předkládaného do ROP JZ se nacházejí v prvním 
úseku z Českých Bud ějovic do Týna nad Vltavou 
(obrázek dole). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zdroj: www.rvccr.cz         zdroj: www.rvccr.cz  

 

44 ..88   PPOOPPIISS  PPRROOJJ EEKK TTUU,,   AA KK TTII VVII TTYY,,   EETT AA PPYY,,   MMIILL NNÍÍKK YY  PPRROOJJ EEKK TTUU    

 

Projekt Město a voda  je primárně zaměřen na využití přirozeně přítomného prvku vody ve 
městě České Budějovice pro účely rozvoje cestovního ruchu a na všeobecné zvýšení 
atraktivity města v souvislosti s rozvojem rekreační plavby v jeho intravilánu. Projekt vychází 
z projektových záměrů týkajících se splavnění vltavské vodní cesty řešených na státní a 
krajské úrovni (komplexní dokončení splavnění vltavské vodní cesty) a plně na ně navazuje, 
přičemž všechny záměry jsou propojeny zejména snahou o využití potenciálu vltavské vodní 
cesty pro účely rozvoje rekreační a sportovní plavby. Bez vybudování kapitanátu a 
souvisejících objekt ů v přístavu v Českém Vrbném (viz níže) by však nemohlo být 
splavn ění Vltavy dokon čeno, plavba bez ochranného p řístavu nebude povolena.  
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Projekt je v souladu s platným územním plánem města České Budějovice i velkého 
územního celku Jihočeského kraje. 

 

Projekt je jednoetapový  a skládá se z následujících hlavních objekt ů:  

 

Kapitanát v p řístavu České Vrbné, p řístav 1 

Budova kapitanátu zajišťuje funkci informačního a servisního centra ochranného přístavu 
v Českém Vrbném (budovaného v rámci projektu ŘVC) se sociálními zařízeními a provozní 
službou ochranného přístavu a poskytuje zázemí pro všechna plavidla. V 1. patře objektu je 
umístěn prostor vlastního kapitanátu s místem pro obsluhu přístavu s možností nabídky 
informačních materiálů a doplňkového prodeje lodních potřeb a základních potravin. Ve 2. 
patře bude bezbariérové sociální zařízení, úklidové zázemí a místnost pro nočního hlídače. 
Na střeše kapitanátu budou umístěny solární panely.  

V 1. etapě výstavby bude provedena základová konstrukce objektu, dojde k napojení na 
inženýrské sítě a bude vybudována opěrná zeď pro zajištění svahu přilehlé komunikace. Ve 
2. etapě bude dokončena vlastní budova kapitanátu (viz kapitola 7). 

 

 

            zdroj: www.c-budejovice.cz  

 

Úprava vtokového bazénu vodáckého kanálu 

Vtokový startovací bazén stávajícího slalomového kanálu v Českém Vrbném bude upraven a 
rekonstruován zároveň s výstavbou ochranného přístavu. 

Bazén bude po dokončení realizace sloužit jako startoviště pro jízdu kanálem divoké vody, 
při klidovém režimu kanálu také jako tréninková plocha pro začínající vodáky nebo jako 
hřiště kanoepola. 
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Kotvišt ě lodí Lannova lod ěnice, p řístav 2 

Přístaviště, jehož realizace byla již zahájena v rámci projektu ŘVC, je situováno v patě 
levého břehu Vltavy pod Dlouhým mostem v centru města nad objektem bývalé Lannovy 
loděnice. Přístav bude sloužit jako koncové úvaziště v Českých Budějovicích. 

V rámci projektu předkládaného do ROP JZ bude kotviště rozšířeno o 7 uvazovacích 
zařízení (daleb) osazených v patě koryta, ke kterým bude možno uvázat plavidla čekající na 
vplutí do prostoru obratiště pod Jiráskovým jezem. 

V rámci tohoto stavebního objektu dojde i k drobné úpravě stávajícího chodníku v prostoru 
úvaziště, osazení laviček, vybudování přístupové cesty a instalace drobného zařízení pro 
zajištění plavebního provozu. 

Sportovní plavební propust – Tril čův jez 

Propust bude vytvořena mobilní vestavbou do stávající vorové propusti jezu u levého břehu 
řeky. Nová vestavba plynule zúží proud do propusti bez kontrakcí a vírů a zajistí tak 
bezpečnější průjezd vodáků přes jez. Sklápění konstrukce bude řízeno přijíždějícími vodáky 
elektronicky ze břehu. 

Konstrukce tvarově odpovídá modelově odzkoušenému typu na jezech horní Vltavy. 

 

Součástí stavebních prací žadatele je i vybudování p řípojek vodovodu a kanalizace  
ochranného přístavu na stávající infrastrukturní síť v Českém Vrbném. Vzhledem k tomu, že 
přípojky napojí všechny objekty přístavu, tedy i objekty realizované v rámci projektu ŘVC, 
výdaje na přípojky jsou vedeny jako nezpůsobilé . Způsobilým výdajem jsou pouze náklady 
na přípojky sítí pro objekt kapitanátu (viz kapitola 7.1). 

 

Fáze projektu 

 

Fáze předinvesti ční  

Tato fáze zahrnuje veškeré činnosti, které předcházejí vlastní investiční činnosti (fyzické 
realizaci) projektu. Předinvestiční fáze končí v momentě, kdy je projekt připraven po všech 
stránkách k realizaci a je možné zahájit vlastní investiční činnost. Hlavním cílem 
předinvestiční fáze je zajištění přípravy projektu pro jeho následnou realizaci.  

Fáze investi ční 

Investiční fáze zahrnuje veškeré stavební a technologické práce, které se týkají vlastní 
revitalizace. Fáze končí předáním dokončeného díla (stavby a technologií) ze strany 
dodavatele žadateli a kolaudací stavby. Sestavený management projektu se stará o soulad 
stavebních činností s projektovou dokumentací a o publicitu a další pravidla ROP JZ. 

 

Fáze provozní 

Tato fáze navazuje na fázi investiční bezprostředně po ukončení fyzické realizace a předání 
stavby. Zahrnuje funkční provoz revitalizovaných prostor dle stanovených potřeb a 
předpokladů. Součástí této fáze je i zajištění údržby a nutných oprav sportovního areálu a 
naplnění závazných pravidel ROP JZ v době udržitelnosti. 
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Aktivity projektu 

 

PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE 

1. Výběr zpracovatele projektové dokumentace 

- prosinec 2004 – říjen 2009 

- pro zpracování projektových dokumentací, zajištění koordinace inženýrských činností 
a zajištění BOZP při přípravě stavby vybral žadatel v souladu s platnou legislativou, 
směrnicemi města a pravidly ROP JZ několik dodavatelů (VH-TRES spol. s r. o., 
ATELIER 8000 spol. s r.o., Ing. Irenu Hískovou a Ing. Miroslava Koreckého) 

- zodpovídá vedoucí týmu 

2. Příprava projektové dokumentace a rozpo čtu 

- leden 2005 – květen 2010 

- zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení, stavebním povolením a 
výběru zhotovitelů; zpracování položkového rozpočtu 

- zajištění koordinace inženýrských činností a BOZP při přípravě stavby 

- zodpovídá vedoucí týmu 

3. Výběrové řízení na zhotovitele stavby prvního p řístavu (kapitanátu v p řístavu 
České Vrbné a souvisejících objekt ů), vč. výběru externího zpracovatele 
výběrového řízení 

- leden – únor 2010 

- pro zajištění výběrového řízení na zhotovitele vybral žadatel v souladu s platnou 
legislativou, směrnicemi města a pravidly ROP JZ firmu NOSTA-HERTZ spol. s r.o. 

- v lednu 2010 bylo vypsáno podlimitní řízení na zhotovitele stavby, ve kterém 
v souladu s platnou legislativou, směrnicemi města a pravidly ROP JZ zvítězila 
společnost HOCHTIEF CZ a. s. 

- zodpovídá vedoucí týmu 

4. Výběr zpracovatele žádosti o dotaci 

- únor – duben 2010 

- vítězem výběrového řízení na zpracování žádosti o dotaci vč. příloh se stala 
společnost KP projekt s.r.o. 

- zodpovídá vedoucí týmu 

5. Administrativní p říprava žádosti o dotaci 

- duben – květen 2010 

- zpracování žádosti o dotaci v systému Benefit7 včetně kompletace povinných příloh a 
zpracování této studie 

- zodpovídá vedoucí týmu a zpracovatel žádosti 

6. Hodnocení žádosti o dotaci, p ř. podpis smlouvy 

- srpen 2010 – březen 2011 

- hodnocení předložené žádosti o dotaci po formální stránce a po stránce přijatelnosti; 
vyhlášení výsledků a př. podpis smlouvy 
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- zodpovídá ÚRR  

7. Výběrové řízení na zhotovitele stavby druhého p řístavu a dalších objekt ů 
(Kotvišt ě lodí Lannova lod ěnice a Sportovní plavební propust – Tril čův jez), vč. 
výběru externího zpracovatele výb ěrového řízení 

- leden – únor 2011 

- výběr zpracovatele výběrového řízení na zhotovitele a samotné výběrové řízení na 
zhotovitele proběhnou v případě schválení projektu po vyhlášení výsledků výzvy ROP 
JZ na začátku roku 2011  

- zodpovídá vedoucí týmu 

8. Výběr dodavatel ů (externí stavební dozor, koordinátor BOZP, publicita, řízení projektu) 

- květen 2010 – březen 2011 

- v květnu 2010 bude zahájen výběr dodavatelů vedlejších a podpůrných služeb a 
dodávek pro stavbu Kapitanát v přístavu České Vrbné; výběr dodavatelů pro 
zbývající stavební objekty bude zahájen v případě schválení projektu po vyhlášení 
výsledků výzvy ROP JZ na začátku roku 2011   

- zodpovídá vedoucí týmu 

 

INVESTIČNÍ FÁZE 

Kapitanát v p řístavu České Vrbné a související objekty (p řístav 1): 

9. Realizace stavebních prací 

- květen 2010 – květen 2011 

- jde o kompletní realizaci již vysoutěžené stavby (tzn. zařízení a příprava staveniště, 
zemní práce, přípojky sítí, výstavba budovy kapitanátu vč. zázemí a sociálních 
zařízení, úprava a rekonstrukce vtokového bazénu vodáckého kanálu, úprava okolí, 
výsadba a instalace mobiliáře, úklid a vyklizení staveniště) 

- zodpovídá vedoucí týmu 

10. Zajišt ění stavebního dozoru a koordinace prací 

- květen 2010 – červen 2011 

- stavební dozor bude zajištěn externím dodavatelem (kontrola průběhu výstavby, 
předání stavebních objektů, vady a nedodělky) 

- věcný dohled investora v rámci sestaveného projektového týmu zajistí technický 
manažer a investiční technik 

- zodpovídá vedoucí týmu a technický manažer 

11. Zajišt ění publicity 

- květen 2010 – červenec 2011 (billboard) 

- dále průběžně od zahájení projektu (např. informace na webových stránkách města, 
do 6 měsíců od ukončení fyzické realizace projektu nahradí billboard pamětní deska) 

- zodpovídá vedoucí týmu a manažerka projektu 

12. Zajišt ění pojišt ění 

- květen 2010 – srpen 2016 
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- pojištění projektu bude zajištěno od zahájení realizace do konce doby udržitelnosti 
v rámci dodatku uzavřené pojistné smlouvy na veškerý majetek žadatele 

- zodpovídá vedoucí týmu a finanční manažer projektu 

13. Předání stavby a kolaudace stavby 

- červen 2011 

- předání dokončených stavebních objektů v souladu s projektovou dokumentací a 
kolaudace stavby (vč. řešení vad a nedodělků) 

- zodpovídá vedoucí týmu a technický manažer projektu 

 

Kotvišt ě lodí Lannova lod ěnice, Sportovní plavební propust – Tril čův jez (p řístav 2): 

14. Realizace stavebních prací 

- březen – červen 2011 

- jde o kompletní realizaci dvou stavebních objektů (tzn. zařízení a příprava staveniště, 
zemní práce, rozšíření kotviště vč. úpravy okolí, rekonstrukce jezu, úklid a vyklizení 
staveniště) 

- zodpovídá vedoucí týmu 

15. Zajišt ění stavebního dozoru a koordinace prací 

- březen – červenec 2011 

- stavební dozor bude zajištěn externím dodavatelem (kontrola průběhu výstavby, 
předání stavebních objektů, vady a nedodělky) 

- věcný dohled investora v rámci sestaveného projektového týmu zajistí technický 
manažer a investiční technik 

- zodpovídá vedoucí týmu a technický manažer projektu 

16. Zajišt ění publicity 

- průběžně od zahájení fyzické realizace objektů 

- dle pravidel ROP JZ není nutné u těchto objektů stavět samostatné billboardy, u 
objektů budou do 6 měsíců od ukončení fyzické realizace instalovány pamětní desky 

- zodpovídá vedoucí týmu a manažerka projektu 

17. Zajišt ění pojišt ění 

- březen 2011 – srpen 2016 

- pojištění projektu bude zajištěno od zahájení realizace do konce doby udržitelnosti 
v rámci dodatku uzavřené pojistné smlouvy na veškerý majetek žadatele 

- zodpovídá vedoucí týmu a finanční manažer projektu 

18. Předání stavby a kolaudace stavby 

- červenec 2011 

- předání dokončených stavebních objektů v souladu s projektovou dokumentací a 
kolaudace stavby (vč. řešení vad a nedodělků) 

- zodpovídá vedoucí týmu a technický manažer projektu 
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19. Tvorba webových stránek výstup ů projektu (v č. výběru zpracovatele) 

- do července 2011 

- zodpovídá vedoucí týmu a manažerka projektu 

20. Závěrečné vyhodnocení a vyú čtování 

- srpen 2011 

- vyhodnocení a vyúčtování dle smlouvy o dotaci a pravidel ROP JZ 

- zodpovídá vedoucí týmu a manažer projektu 

 

PROVOZNÍ FÁZE 

21. Zajišt ění provozu a údržby areálu 

- zajistí provozovatel po dobu životnosti díla 

- v souladu s pravidly efektivní a hospodárné správy majetku 

- zodpovídá vedoucí týmu 

22. Udržování výstup ů projektu po dobu udržitelnosti 

- srpen 2011 – srpen 2016  

- dle smlouvy o dotaci a pravidel ROP JZ 

- zodpovídá vedoucí týmu a manažer projektu 

23. Pravidelné vyhodnocování udržitelnosti projektu  

- srpen 2011 – srpen 2016 

- dle smlouvy o dotaci a pravidel ROP JZ 

- zodpovídá vedoucí týmu a manažer projektu 

 

V rámci projektu budou zajišt ěny následující podp ůrné činnosti: 

24. Management projektu 

Projektový tým se bude pravidelně scházet minimálně jednou měsíčně, tyto schůzky 
projektového týmu budou zároveň kontrolními dny při budování jednotlivých stavebních 
objektů. Realizace projektu bude probíhat dle zásad projektového řízení. 

- zodpovídá vedoucí týmu a manažerka projektu 

25. Administrace projektu 

V souvislosti s podmínkami ROP JZ a zásadami projektového řízení budou zpracovávány 
průběžné zprávy, vedeny příslušné evidence realizace projektu a tyto budou srovnávány se 
směrným plánem projektu, který bude případně upravován s ohledem na vývoj realizace 
projektu. Administrace projektu bude zakončena zpracováním závěrečné zprávy a 
vyúčtováním projektu spolu se žádostí o proplacení příslušné části způsobilých výdajů. 

- zodpovídá vedoucí týmu a manažerka projektu 

26. Marketingové aktivity na za členění nové nabídky cestovního ruchu ve vztahu 
k cílovým skupinám projektu 
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Kromě povinné publicity dle pravidel ROP JZ zajistí žadatel ze své pozice řádnou 
marketingovou podporu výstupů projektu v rámci jednotné prezentace nové nabídky 
produktů cestovního ruchu na řece ve městě a okolí. 

- zodpovídá vedoucí týmu a manažerka projektu 

 

Významnými milníky projektu jsou: 

v předinvesti ční fázi: 

• M1 – Zpracování žádosti o dotaci z ROP JZ vč. povinných příloh (splněno) 

• M2 – Získání či nezískání dotace z ROP JZ (realizace či nerealizace projektu) 

• M3a – Výběr zhotovitele a ostatních dodavatelů pro přístav 1 (splněno) 

• M3b – Výběr zhotovitele a ostatních dodavatelů pro přístav 2 (plánováno) 

v investi ční fázi: 

• M4a – Předání objektů přístavu 1 (plánováno) 

• M4a – Předání objektů přístavu 2 (plánováno) 

• M5 – Zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování (plánováno) 

v provozní fázi: 

• M6 – Dodržení pravidel pro udržitelnost výstupů projektu (plánováno) 

 

44 ..99   CCÍÍLL OOVVÉÉ  SSKK UUPPIINNYY  PPRROOJJ EEKK TTUU  

 

Základní skupinou cílových uživatel ů nově vytvo řených produkt ů cestovního ruchu je 
široká ve řejnost s p řevážným vlivem návšt ěvníků města a regionu (turist ů). Nezbytnou 
část poptávky u takto netradičního a ojedinělého produktu však tvoří i obyvatelé města a 
nejbližšího okolí. 

Vydefinovanou základní cílovou skupinu je možno členit do řady dílčích segmentů podle 
charakteru poptávky, potřeb a jednotlivých zájmů. Poptávku po jednotlivých produktech však 
nelze relevantně kvantifikovat, ve stávajících podmínkách a při využití obdobných produktů 
cestovního ruchu není možné porovnávat (viz kapitola 5.1). 

Pro popis dílčích segmentů základní cílové skupiny byla použita specifikace klíčových 
produktů ve Strategii rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje pro roky 2009-2013.  

 

Dílčí segmenty  
cílové skupiny projektu 

Předpokládaný efekt 

Rodinná dovolená 

- vybudování infrastruktury cestovního ruchu pro zajištění 
rekreačních, vyhlídkových a sportovních plaveb pro rodiny 
s dětmi s nabídkou tematických programů; atraktivní nabídka 
bezpečnějšího vodáctví pro celé rodiny 
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Kongresový a incentivní 
cestovní ruch 

- vybudování infrastruktury kongresové turistiky pro zajištění 
plaveb s nabídkou netradičních konferenčních a doprovodných 
služeb 

Zážitkový cestovní ruch 
- vybudování infrastruktury cestovního ruchu pro zajištění 
nevšedních „zážitků“ na vodě (adrenalinové vodní sporty, 
poznávací výlety, slavnosti a festivaly ad.) 

Skupinové cesty 

- vybudování infrastruktury cestovního ruchu pro zajištění 
rekreačních, vyhlídkových a sportovních plaveb pro 
organizované skupiny; nabídka vodáctví ve městě pro skupiny 
(školy, sportovní kurzy, organizované výlety ad.) 

zdroj: Strategie rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje pro roky 2009-2013 

 

Podrobný popis cílových segmentů zákazníků lze v případě říční plavby provádět z několika 
hledisek, především pak z hlediska provozovatele (jak často, kam, s jakým programem, jak 
organizovaně). Tato segmentace odhaluje velké rozdíly mezi jednotlivými subtypy říční 
plavby a také zásadní rozdíly v potřebách účastníků jednotlivých forem plavby a 
v požadavcích na doprovodné služby a další infrastrukturu. Níže jsou popsány tři základní 
typy lodní dopravy ve městě. 

Individuální rekrea ční plavba 

Cílovou skupinu individuální plavby tvoří návštěvníci s vlastním nebo zapůjčeným plavidlem. 
Individuální plavba do regionu přiláká výrazný počet zahraničních turistů, jejichž vyšší útraty 
přispějí k nárůstu příjmů ve všech odvětvích cestovního ruchu. 

Pro tuto skupinu je důležitá především nabídka doprovodných služeb plavby – servisy, 
přístaviště a další infrastruktura. Z hlediska délky pobytu je důležité udržet lodě a 
návštěvníky ve městě, proto je nutné zajistit dostatek návazných aktivit k  plavbě. Jde 
především o dostatek vhodných kotvišť v místech atraktivních destinací, aby bylo možno 
přerušit plavbu a navštívit zajímavé lokality v blízkosti řeky. Důležitá je také programová 
nabídka v těchto lokalitách, která by dostatečně lákala k přerušení cesty. 

Organizovaná výletní plavba 

Skupinové plavby budou zajišťovat provozovatelé jednotlivých navržených provozů, nikoliv 
individuální turisté. Trasy budou pro organizované plavby zpravidla jasně určeny, půjde o 
pravidelnou dopravu se stálým programem. Z hlediska zákazníků se jedná o vcelku jednotný 
segment platících turistů (domácích i zahraničních), kteří po řece absolvují různě dlouhé 
trasy k jednotlivým destinacím. Rozdílné však bude zaměření plaveb a případný obsah 
tematických programů. 

Z pravděpodobných lodních tras bude pro všechny segmenty cílové skupiny nabízena 
především velmi atraktivní trasa České Budějovice – Hluboká nad Vltavou. Na delších 
trasách v rámci půldenních nebo celodenních výletů mohou být nabízeny plavby do Týna 
nad Vltavou, případně dále ke Zvíkovu nebo až na Orlickou přehradu. 

Vodácké a sportovní plavby 

V rámci individuálních, ale i skupinových plaveb budou ve městě nabízeny produkty 
související s vodáctvím a sportovní plavbou v novém bazénu vodáckého kanálu. K dispozici 
bude splavný horní úsek Vltavy až k soutoku s Malší do centra Českých Budějovic, nové 
možnosti nabídne i vodácký kanál v Českém Vrbném (kanoistika pro začátečníky i pokročilé, 
kanoepolo ad.). 
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44 ..1100   VVÝÝSSTTUUPPYY,,   PPOOSSKK YYTT OOVV AA NNÉÉ  SSLL UUŽŽ BB YY,,   OOČČEEKK ÁÁ VV AA NNÉÉ  PPŘŘ ÍÍNNOOSSYY  
PPRROOJJ EEKK TTUU    

 

Realizací projektu dojde k podpoře dlouhodobého a udržitelného rozvoje regionu, bude 
vybudována nebo zrekonstruována infrastruktura cestovního ruchu, zvýšena kvalita nabídky 
turistických služeb. Současně významně vzroste atraktivita města i celého regionu, dojde k 
výrazně pozitivním socioekonomickým efektům v turismu i v dalších souvisejících odvětvích. 

Výstupy 

• 2 nové přístavy a přístaviště (1 objekt kapitanátu včetně zázemí a sociálního zařízení + 
rozšířené přístaviště) 

• 1 rekonstruovaný vodácký jez 

• 1 úprava a rekonstrukce vtokového bazénu vodáckého kanálu 

• 1 funkční interaktivní webové stránky projektu 

• terénní úprava okolí přístavišť, výsadba, instalace mobiliáře 

• rekonstruované a nově budované zpevněné plochy (chodníky, komunikace) 

• nová pracovní místa (počet dle konkrétních požadavků, v této fázi projektu nelze 
upřesnit) 

Výsledky 

• vybudování nové infrastruktury cestovního ruchu ve městě, rekonstrukce stávajících 
zařízení 

• zlepšení kvality poskytovaných služeb v cestovním ruchu (nabídka nových produktů) 

• odstranění nedostatku v konkurenceschopnosti destinace (absence vhodné infrastruktury 
pro nabídku cestovního ruchu ve městě) 

• zlepšení využití (prodejnosti) primárního potenciálu města a širšího regionu, zvýšení 
atraktivity území 

• vyvolání vyšší poptávky po kulturních, sportovních a jiných turistických akcích na území 
města a okolí 

• posílení vzájemné provázanosti nabídky cestovního ruchu na území města (souběžně 
realizovaný projekt ŘVC na splavnění Vltavy) 

• posílení významu turisticky atraktivních a k životnímu prostředí šetrných způsobů 
dopravy (splouvání Vltavy, propojení lodní dopravy s veřejnou dopravou, cykloturistika) 

• rozvoj informační společnost v rámci cestovního ruchu (vyšší využití moderních 
informačních a komunikačních technologií prostřednictvím nových interaktivních 
webových stránek projektu) 

Dopad 

Zvýšením využití potenciálu cestovního ruchu na území města a celého širšího regionu 
v souvislosti s projektem dojde k nárůstu počtu návštěvníků a k prodloužení doby jejich 
pobytu, čímž budou naplněny stanovené cíle ROP JZ. 
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Indikátory 

V programové dokumentaci ROP JZ je vykazování plánovaných hodnot indikátorů striktně 
vymezeno přesně popsanými definicemi. V rámci oblasti podpory 3.1 je sledováno 15 
konkrétně vydefinovaných indikátorů. 

Předkládaný projekt napl ňuje svou podstatou indikátor po čtu nových nebo 
zrekonstruovaných p řístavů a přístaviš ť. 

Ukazatel po čtu nov ě vytvo řených pracovních míst nelze za řadit mezi relevantní 
indikátory, protože po čty nových pracovník ů nelze v této fázi projektu p řesně určit. 
Projekt však nová pracovní místa jednozna čně generuje. 

 

    Indikátory ROP JZ 

Vedlejší indikátory Plánovaná hodnota 

Počet nových a zrekonstruovaných přístavů a přístavišť 2 (počet) 
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5 Analýza trhu, poptávky, marketingová strategie, 
marketingový mix  

55 ..11   AA NN AA LL ÝÝZZ AA   TTRRHHUU  AA   OODDHH AA DD  PPOOPPTT ÁÁ VVKK YY  

 

Analýza trhu a odhad poptávky vychází z následujících dokumentů a zdrojů: 

• informace poskytnuté žadatelem (projektové dokumentace, rozpočty ad.) 

• šetření provedené zpracovatelem v místě realizace projektu 

• Strategický plán města České Budějovice 2008-2013 

• Strategie rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje na roky 2009-2013 

• internetové stránky žadatele – www.c-budejovice.cz  

• internetové stránky a dostupné údaje k provozu a vytíženosti Baťova plavebního kanálu – 
www.batacanal.cz  

 

Nabídka 

Nabídku lze v rámci předkládaného projektu chápat jako celkovou nabídku turistických a 
rekreačních aktivit na řece v intravilánu města České Budějovice v souvislosti s výstupy 
projektu. Ovšem výstupy infrastrukturního projektu nezajistí požadovanou nabídku 
konkrétních produktů cestovního ruchu (lodní doprava, půjčovny lodí a vybavení ad.). 
Nabídka v souvislosti s projektem zaměřeným na vybudování a rekonstrukci infrastruktury 
cestovního ruchu je tak zúžena p ředevším na kvalitativní parametry turismu ve m ěstě a 
okolí  (především v možnostech rekreačního a sportovního vyžití a aktivního trávení volného 
času – individuální vodní doprava, využití potenciálu řeky na území města a zvýšení 
atraktivity celé lokality). V souvislosti s realizací projektu dojde nepochybn ě ke zlepšení 
těchto parametr ů. 

Výstupy projektu nabídnou nové možnosti pro všechny návštěvníky i obyvatele města, volný 
přístup bude zajištěn i pro provozovatele a poskytovatele konkrétních služeb a produktů 
(lodní doprava, půjčovny lodí a vybavení ad.). 

 

Nabídka konkrétních produkt ů cestovního ruchu  vychází z potřeb a zájmů 
vydefinovaných cílových skupin (viz kapitola 4.9). Předpokladem je, že pro turisty a 
obyvatele města vznikne ucelená nabídka organizovaných výletních plaveb  (různí 
provozovatelé, různé cíle, různé tematické programy). Současně vznikne ihned po 
dobudování nezbytné infrastruktury možnost využívat voln ě a bezplatn ě objekty pro 
individuální rekrea ční a sportovní platbu  (vč. vodáctví, sportovní kanoistiky a kanoepola). 

 

Poptávka 

Poptávku po výstupech předkládaného projektu utváří celá široká veřejnost, především pak 
turisté a návštěvníci Českých Budějovic a okolí, vodáci a všichni příznivci rekreační vodní 
dopravy z celé České republiky i zahraničí. Poptávka po výstupech projektu je dále 
rozčleněna podle potřeb a zájmů na jednotlivé segmenty (viz kapitola 4.9). 

Poptávku po konkrétních produktech však nelze relev antně kvantifikovat , ve 
stávajících podmínkách a při využití obdobných produktů cestovního ruchu není možné nijak 
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porovnávat. Odhady poptávky jsou proto velmi nepřesné a mají pouze omezenou a 
zkreslující vypovídací hodnotu. 

Pro částečný odhad výše poptávky po rekreační a sportovní plavbě po Vltavě v Českých 
Budějovicích je možné použít údaje a hodnoty z provozu na Ba ťově plavebním kanále na 
Moravě. Plavba na Baťově kanále byla obnovena v roce 1996. V prvních letech provozu byla 
návštěvnost poměrně nízká, veškerá infrastruktura ještě nebyla zcela dokončena a nabídka 
tak nebyla komplexní. V roce 1999 došlo poprvé k významnému růstu počtu návštěvníků 
díky dobudování splavných úseků a plavebních komor, zvýšení kapacity flotily a postupnému 
zlepšování doplňkové infrastruktury, služeb a nových produktů. K dalšímu velkému nárůstu 
došlo v roce 2003, kdy byla zvýšena kapacita lodní flotily a rozšířena infrastruktura. Během 
třinácti let provozu lodní dopravy na Baťově kanálu se roční počet návštěvníků zvýšil více 
než desetkrát (z 5 tis. na více než 50 tis.). Většinu návštěvníků Baťova kanálu tvoří 
krátkodobí návštěvníci, denních je cca jedna třetina a vícedenních pouze cca 10 %.  

 

Struktura návšt ěvníků Baťova plavebního kanálu 

Krátkodobí 60 % 

Denní 30 % 

Vícedenní 10 % 

Individuální 34 % 

Skupinoví 47 % 

Majitelé vlastních lodí 10-40 % 

zdroj: www.batacanal.cz  

 

Jízdné na pravidelných výletních lodních linkách závisí na typu lodi a typu plavby, celkově se 
pohybuje v rozmezí 80-250 Kč. Plavba je provozována na několika typech větších a menších 
lodí (30-60 osob). 

K dispozici pro zapůjčení jsou motorové i nemotorové lodě – hausbóty s kapacitou do 12 
osob, čluny, katamarány a další (pro použití motorových lodí do výkonu 20 kW a maximální 
rychlosti 20 km/hod  stačí věk 18 let a krátké proškolení na místě).  

 

Půjčovné malých motorových lodí pro pět osob se pohybuje v rozmezí cca 280-400 Kč na 
hodinu, na půldenní, denní a vícedenní výpůjčky jsou poskytovány slevy. Cena větších lodí 
pro 12 osob se pohybuje kolem 700 Kč za hodinu. K vyhlídkovým plavbám s možností 
vícedenních pobytů slouží také hausbóty s ubytovacími kapacitami od 4 do 12 osob. Ceny 
půjčovného na víkend se pohybují v rozmezí 3500-17 500 Kč s ohledem na kapacitu a typ 
hausbótu a termín. 

Bohatá je také programová nabídka plaveb. Jedná se o kratší výletní plavby, ale i o delší 
plavby se speciálním programem, které se liší doprovodnými programy, kapacitou, délkou 
plavby, časovou náročností a dle toho i cenou. Jedná se např. o plavby za historií, plavby za 
vínem, pivní plavby, plavby s piknikem a plavby s opékáním špekáčků. Specialitou Baťova 
kanálu je pak výuka na lodi v 45 minutových celcích pod vedením zkušených pedagogů. 
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Výukové programy jsou rozděleny dle náročnosti a témat pro jednotlivé stupně základních a 
středních škol.  

 

Délka hlavní plavební sezóny na Baťově kanálu trvá 5 měsíců, vždy od května do září. Se 
stejnou sezónností počítá město i pro Vltavu v Českých Budějovicích. V úseku České 
Budějovice – České Vrbné by mohla trvat až do října, plavby mezi Českými Budějovicemi a 
Hlubokou nad Vltavou budou pravděpodobně naopak zhruba o měsíc kratší (červen – září). 
Provoz bude závislý na stavu počasí, drobné výkyvy lze očekávat především na začátku a 
konci předpokládané hlavní sezóny. Největší zájem o využití nově vytvořených služeb lze 
pochopitelně očekávat v letních měsících, kdy počet příchozích turistů kulminuje. Plavby pro 
individuální skupiny budou zajišťovány i mimo hlavní sezónu. 

 

Vzhledem k charakteru vznikající vodní cesty na Vlt avě na jihu Čech lze p ředpokládat, 
že obdobné produkty s podobnou vytížeností a návšt ěvností budou nabízeny i na řece 
v Českých Bud ějovicích. Výše uvedené hodnoty tak lze použít pro o dhad poptávky po 
výstupech p ředkládaného projektu. 

 

Níže uvedená tabulka počtu návštěvníků poskytuje informace o turistech, kteří v Českých 
Budějovicích strávili minimálně jednu noc v některém z ubytovacích zařízení. Odpovídající 
relevantní statistika všech turistů, kteří v jednotlivých letech jihočeskou metropoli navštívili, 
však neexistuje. 

Z čísel je ovšem patrné, že počet přijíždějících turistů na jihu Čech dosahuje relativně 
stabilních hodnot s potenciálem dostatečné poptávky po výstupech předkládaného projektu, 
obdobné údaje očekává město i v příštích letech.  

 

Počet návšt ěvníků a přenocování v Českých Bud ějovicích v letech 2000-2009  

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

počet návšt ěvníků 81 502 98 297 112 212 115 037 123 680 108 386 

z toho zahrani čních 33 133 61 393 70 229 72 250 75 885 66 764 

počet přenocování 346 130 167 815 198 951 195 484 217 029 190 351 

zdroj: ČSÚ, www.czso.cz  

 

Na základě výše uvedených údajů a současného porovnání stávající turistické nabídky 
města České Budějovice a počtu turistů, kteří město v průběhu posledních let navštívili, lze 
očekávat výši poptávky zhruba v níže uvedených intencích. Údaje jsou koncipovány jako 
průměrné (bez zohlednění sezónnosti, případných slev) a vztahují se pouze na 
předpokládané období provozu (květen – říjen běžného roku). Údaje jsou uváděny jako 
procentuelní vytížení za období provozu v rámci jednoho roku.  
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Předpokládaná výše poptávky v rámci provozní fáze pro jektu 

Procentuální vytíženost projektu 

Předpokládaná doba provozu  
(fáze životnosti projektu) 

rok 1-5 rok 6-10 rok 11-13 rok 14-20 

veřejná přístaviště v Českých Budějovicích 45-50 % 50 % 51- 53 % 53 % 

Procentuální vytíženost plavby (socioekonomické efe kty projektu)  

České Budějovice – České Vrbné 

České Budějovice – Hluboká nad Vltavou 
45-50 % 50- 52 % 53- 54 % 55 % 

 

K odhadu poptávky a vytíženosti plavby došlo na základě údajů o návštěvnosti Baťova 
kanálu a vývoji návštěvnosti města České Budějovice. Vývoj celkové poptávky předpokládá 
postupný nárůst zájmu ze strany cílových skupin (především v souvislosti s tím, jak se bude 
nový turistický produkt dostávat do širšího povědomí českých i zahraničních turistů, do 
nabídkových katalogů cestovních kanceláří apod.). 

 

Skutečnou poptávku po výstupech předkládaného projektu však nelze vztáhnout na 

poptávku po pravidelné lodní dopravě. Projekt Město a voda  je infrastrukturní projekt, jehož 

realizací vzniknou veřejné a volně přístupné objekty (přístaviště, vodácký jez a sportovní 

kanál). Skutečnou poptávku tak tvo ří zájem majitel ů a provozovatel ů lodí (v č. vodák ů 

a sportovních nebo rekrea čních kanoist ů) o vodní dopravu na Vltav ě v Českých 

Budějovicích. Použijeme-li pro srovnání nabídku a vytíž enost produkt ů Baťova 

kanálu, lze i na Vltav ě očekávat tém ěř 100% vytíženost plavebních za řízení. 

 

Analýza konkurence 

Ucelený systém říčních přístavišť, v rámci kterého jsou realizovány i výstupy předkládaného 
projektu, nemá v rámci Jihočeského kraje ani širšího okolí konkurenci. Po dokončení všech 
plánovaných projektů dojde ke splavnění Vltavy z Českých Budějovic až do Mělníka 
k soutoku s Labem. Vodní cesta pro rekreační plavbu v takové délce a rozsahu bude 
ojedinělá v rámci celé České republiky. 

Pravidelná rekreační a výletní plavba v rámci Jihočeského kraje je provozována na vodní 
nádrži Orlík (okružní plavby kolem Orlíka a Zvíkova, lodní linky Orlík – Zvíkov – Týn nad 
Vltavou), v Týně nad Vltavou (okružní plavby, plavby vodní nádrží Kořensko) a vodní nádrži 
Lipno (okružní plavby, lodní linka Frymburk – Lipno nad Vltavou, přívozy). Jde však pouze o 
omezené možnosti s ohledem na splavnost jednotlivých úseků. Výstupy předkládaného 
projektu pomohou splavnit Vltavu v celém horním úseku České Budějovice – Týn nad 
Vltavou – Orlík). 

Možnosti a sportovně rekreační příležitosti pro vodáky jsou na mnoha jihočeských řekách, 
rekonstrukce Trilčova jezu však umožní protáhnout oblíbenou vltavskou trasu vodáků 
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z Vyššího Brodu přes Český Krumlov až do Českých Budějovic. Vybudovaný vtokový bazén 
pro kanoepolo sportovního vodáckého kanálu v Českém Vrbném bude unikátní v celém kraji, 
tedy bez přímé konkurence. 

 

55 ..22   MM AA RRKK EETTIINNGGOOVV ÁÁ   SSTTRR AA TTEEGGIIEE     

 

Zcela zásadní z pohledu budoucího provozu je oblast zajištění odpovídajících 
marketingových opatření. Nabídka rekreační a výletní plavby musí být podpořena 
prostřednictvím médií, orientačního značení a především vytvo řením jednotného image 
plavby po Vltav ě v Českých Bud ějovicích jako jednoho z hlavních turistických 
produkt ů města . To bude hlavním marketingovým úkolem žadatele, o doprovodné 
marketingové aktivity se postarají jednotliví provozovatelé lodních linek, případně majitelé a 
provozovatelé půjčoven lodí. 

Důležitou součástí bude i bezprostřední zapojení zákazníka, který musí mít pocit, že je 
součástí určitého připraveného programu, který se neskládá pouze z vlastní projížďky po 
Vltavě nebo centrem města. Jednoznačně je potřeba realizovat ofenzivní a na zákazníka 
orientovanou marketingovou strategii . 

 

Poslání projektu  

Podpora rozvoje turistického ruchu v Českých Budějovicích využitím potenciálu přirozeného 
prvku vody ve městě, realizace některých základních stavebních opatření v rámci celkové 
obnovy vltavské vodní cesty. 

Hlavní strategický cíl projektu  

Zajištění takové výše poptávky ze strany provozovatelů (potažmo cílových uživatelů), které 
zvýší počet návštěvníků města a zatraktivní řeku v Českých Budějovicích s pozitivním 
dopadem na nejrůznější odvětví. 

Dostatečnou poptávkou bude zajištěno pokrytí provozních nákladů jednotlivých 
navrhovaných provozů a současně bude provozovatelům generován dostatečný příjem, který 
povede k dalšímu rozvoji služeb a jejich kvality ve vztahu k cílovým uživatelům. 

Zvolené strategie pro dosažení cíle  

Realizace stavebních prací projektu a spolupráce s provozovatelem, který bude schopen 
v požadované kvalitě spravovat svěřenou infrastrukturu. Zásadní roli v oblasti zajištění 
dostatečného odbytu bude mít především kvalitní komunikační mix (vytvoření produktu 
s jednotnou strukturou, komunikace se zákazníkem a provozovateli služeb). 
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6 Management projektu a jeho zkušenosti  

66 ..11   OORRGG AA NNIIZZ AAČČNNÍÍ   ZZ AA JJ II ŠŠTTĚĚNNÍÍ   PPRROOJJ EEKK TTUU  

 

Projektový tým byl ustanoven žadatelem tak, aby v potřebné očekávané kvalitě 
zabezpečoval realizaci projektu a jeho aktivit dle projektového záměru. Členové projektového 
týmu, zaměstnanci Magistrátu města České Budějovice, zajišťují kvalifikovaný, odborný a 
odpovědný přístup k dosažení stanovených cílů projektu. Členové týmu spolupracovali a 
spolupracují při přípravě dalších projektových záměrů žadatele, mají na starosti jak přípravu, 
tak realizační fázi projektů a dbají na udržení výstupů projektů po dobu udržitelnosti dle 
specifických podmínek dotačních programů. 

 

Složení projektového týmu 

Jméno Organizace Funkce v organizaci Funkce v projektu 

Ing. Ivana Popelová Statutární město 
České Budějovice 

náměstkyně primátora pro 
rozvoj města, dopravu, 
památkovou péči, 
cestovní ruch a fondy EU 
a informatiku 

vedoucí týmu 

Ing. Dagmar Baumruková Magistrát města 
České Budějovice 

vedoucí Odboru rozvoje a 
cestovního ruchu manažerka projektu 

Ing. Zdeněk Šeda Magistrát města 
České Budějovice 

vedoucí Investičního 
odboru technický manažer 

Jiřina Leštinová 
Magistrát města 
České Budějovice 

vedoucí Oddělení 
veřejných zakázek 
(Investiční odbor) 

expertka na veřejné 
zakázky 

Ing. Zuzana Fišerová Magistrát města 
České Budějovice 

vedoucí Oddělení fondů 
EU (Odbor rozvoje a 
cestovního ruchu) 

dotační koordinátorka 

Zdeněk Šrámek Magistrát města 
České Budějovice 

technik Investičního 
odboru Investiční technik 

Ing. Bohuslav Bečvář Magistrát města 
České Budějovice 

vedoucí Finančního 
odboru finanční manažer 

Romana Podlešáková 
Magistrát města 
České Budějovice 

referentka Odboru rozvoje 
a cestovního ruchu administrátorka IPRM 

 

66 ..22   ZZKK UUŠŠEENNOOSSTTII   RREE AA LL IIZZ AAČČNNÍÍHHOO  TTÝÝMM UU  PPRROOJJ EEKK TTUU    

 

Členové projektového týmu mají profesní a kvalifikační předpoklady pro kvalitní práci 
odpovídající jejich roli v projektovém týmu. Klíčoví členové týmu rovněž disponují 
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relevantními zkušenostmi v oblasti zadávání veřejných zakázek, a to včetně zakázek 
realizovaných u projektů spolufinancovaných z fondů EU. 

Bližší informace o rolích v  týmu a zkušenostech poskytují dva následující přehledy.  

 

Zkušenosti projektového týmu s realizací projekt ů  

Jméno, funkce v projektu Zodpov ědnost v rámci  
projektového týmu Zkušenosti s danou činností  

Ing. Ivana Popelová 

vedoucí týmu 

- globální řízení a koordinace projektu, 
schválení zadání projektové 
dokumentace, revize rozpočtu, 
schválení přípravy projektu do ROP JZ 

- podpis smluv, účast na výběrovém 
řízení, kontrola udržitelnosti výstupů a 
podmínek ROP JZ 

- náměstkyně primátora pro rozvoj, 
dopravu, památkovou péči, cestovní ruch 
a fondy EU a informatiku – od roku 2002. 
Dohlíží na činnost Odboru rozvoje a 
cestovního ruchu a metodicky ho řídí. 
Předkládá informace o připravovaných a 
realizovaných projektech radě a 
zastupitelstvu města 

 
Zkušenosti s: 
- řízením schválených dotačních projektů 
- regionálním managementem 
- realizací projektů a veřejných zakázek 

Ing. Dagmar Baumruková 

manažerka projektu 

- příprava podkladů pro jednání rady a 
zastupitelstva města – schválení 
projektu, řízení schůzek pracovního 
týmu, účast na výběrovém řízení 

- kontrola zajištění publicity, 
komunikace s poskytovatelem dotace 
ohledně udržitelnosti výstupů projektu, 
odpovědnost za závěrečné vyúčtování 
projektu 

- od roku 2002 vedoucí Odboru rozvoje a 
cestovního ruchu, má zkušenosti s řadou 
úspěšně realizovaných projektů, na které 
byla získána finanční podpora (např. z 
Phare, SROP, INTERREG, OPI, ROP JZ, 
OPŽP a také z regionálních a národních 
dotačních zdrojů) 

- odpovědnost za přípravu, realizaci i 
vyhodnocení projektů 

Ing. Zdeněk Šeda 

technický manažer 

- zodpovědnost za přípravu a realizaci 
výběrových řízení, uzavření smluv s 
dodavateli, zajištění koordinace mezi 
projektantem a zhotovitelem 

- konzultace při kontrole plnění prací 
vybraných uchazečů – soulad se 
smlouvami, komunikace se stavebním 
dozorem, komunikace s dodavateli, 
účast na kontrolních dnech stavby, 
revize technických parametrů stavby 

- řídí činnost Oddělení veřejných 
zakázek, které realizuje výběrová řízení 
na investiční i neinvestiční akce města 

- účastnil se výběrových řízení všech 
velkých investičních akcí, odpovídá za 
realizaci veškerých investičních akcí 
města 

- má zkušenosti s koordinací podobných 
projektů, každoročně investiční odbor 
zajišťuje rekonstrukci komunikací, 
výstavbu cyklostezek a mnoho dalších 
akcí 

Jiřina Leštinová 

expertka na veřejné zakázky 

- příprava a realizace výběrových 
řízení, uzavření smluv s dodavateli, 
konzultace při kontrole plnění prací 
vybraných uchazečů – soulad se 
smlouvami 

- archivace dokumentace dle 
podmínek ROP JZ 

- dohlíží na přípravu a realizaci 
výběrových řízení na veškeré investiční 
akce města 
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Ing. Zuzana Fišerová 

dotační koordinátorka 

- koordinace přípravy žádosti do ROP 
JZ včetně příloh, administrativa 
k projektu 

- komunikace s orgány ROP JZ 

- odpovědnost za monitoring projektu 
ve vztahu k ROP JZ, kontrola 
monitorovacích zpráv o udržitelnosti 

- pracuje jako vedoucí oddělení fondů EU 
Odboru rozvoje a cestovního ruchu, řídí 
činnost přípravy žádosti a příloh a také 
následné administrace projektů 

- zodpovědná za kontrolu 
harmonogramu, dokumentů a 
monitoringu projektu 

- v dotační problematice se pohybuje od 
roku 2000, za své pracovní období 
absolvovala školení a kurzy v oblastech 
týkajících se financí ve státní správě a 
získávání dotací z evropských a 
strukturálních fondů 

- má zkušenosti se zpracováním žádostí 
o dotaci a také se zpracováním všech 
povinných příloh 

Zdeněk Šrámek 

investiční technik 

- příprava projektové dokumentace a 
rozpočtů, příprava harmonogramu 
realizace, kontrola plnění prací 
dodavatele – soulad se smlouvou, 
komunikace se stavebním dozorem, 
účast na kontrolních dnech 

- zajištění publicity, spolupráce při 
přípravě podkladů pro závěrečnou a 
monitorovací zprávu, poskytování 
podkladů o skutečném stavu 
realizované stavby, poskytování 
podkladů pro tvorbu monitorovacích 
zpráv 

- archivace dokumentace v souladu 
s podmínkami ROP JZ, spolupráce při 
vypracování monitorovacích zpráv o 
udržitelnosti 

- je technikem na Investičním odboru a 
běžně má na starosti realizaci podobných 
investičních akcí, komunikaci se 
stavebním dozorem, účastní se 
kontrolních dnů 

Ing. Bohuslav Bečvář 

finanční manažer 

- zajištění prostředků na 
předfinancování a spolufinancování 
projektu 

- kontrola čerpání rozpočtu a 
finančních toků 

- běžně zajišťuje přípravu prostředků na 
předfinancování a kofinancování jiných 
akcí, dohlíží na vedení účetnictví 

- jedná s bankami o poskytnutí úvěru, 
sleduje finanční toky a dohlíží na 
vyrovnanou finanční situaci města 

Romana Podlešáková 

administrátorka IPRM 

- příprava materiálů pro vedení města, 
monitorování podkladů pro výběrová 
řízení, dohlížení na publicitu projektu 
IPRM 

- zpracování a předkládání 
průběžných, etapových a závěrečných 
zpráv, předkládání žádostí o platbu, 
administrace projektu 

- kontrola dodržování harmonogramů a 
rozpočtů 

- komunikace s orgány ROP JZ 

- vyhotovení zpráv o udržitelnosti, 
kontrola výstupů v době udržitelnosti, 
publicita projektu IPRM 

- pracuje na Oddělení fondů EU Odboru 
rozvoje a cestovního ruchu, řídí přípravu 
materiálů pro vedení města, monitorování 
podkladů pro výběrové řízení 

- dohlíží na publicitu projektu, zpracovává 
a předkládá průběžné, etapové a 
závěrečné zprávy, žádosti o platbu, 
předkládání zpráv o udržitelnosti 

- má dlouhodobé zkušenosti s kontrolou 
dodržování podmínek poskytovatele 
dotace, s administrativou projektů 
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Zkušenosti projektového týmu s provád ěním výb ěrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 

Jméno Název veřejné zakázky 
Hodnota 
zakázky  

(v Kč) 

Předmět 
zakázky 

Typ 
zakázky 

Role člena 
projektového 

týmu 
Termín  

Ing. Ivana 
Popelová 

Rekonstrukce a 
modernizace CSS 
Staroměstská – vybavení  

2 800 000 dodávky OŘ členka komise 
2009 

 – 
2010 

Geografický informační 
systém 4 470 000 služby ZPŘ členka komise 2009 

Rozšíření 
administrativních prostor 
Magistrátu města - 
Kněžská 19  - 1. etapa 

16 828 000 stavební 
práce OŘ členka komise 2007 

Platební systém 
veřejných služeb 7 070 000 služby 

JŘBU 
(návaz-
nost na 
soutěž     

o návrh) 

členka komise 2009 

Zpracování žádostí o 
dotace  5 255 000 služby ZPŘ členka komise 2009 

Ing. Dagmar 
Baumruková 

Interaktivní tabule pro ZŠ 
v Č. Budějovicích 

3 191 000 dodávky OŘ členka komise 2009 

Rekonstrukce a 
modernizace CSS 
Staroměstská - vybavení  

2 800 000 dodávky OŘ členka komise 2009 

Řízení projektů 1 850 000 služby VZMR člen komise a 
příprava podkladů 2009 

Zpracování žádostí o 
dotace  5 255 000 služby ZPŘ členka komise 2009 

Ing. Zdeněk 
Šeda 

Rekonstrukce a 
modernizace CSS 
Staroměstská - vybavení  

2 800 000 dodávky OŘ člen komise 2009 

Zlepšení tepelně 
technických vlastností 
obvodových konstrukcí 
budov základní školy 
Kubatova, České 
Budějovice  

 

11 641 000 stavební 
práce OŘ člen komise 2009 

Ing. Bohuslav 
Bečvář 

Komplexní bankovní 
služby 127 000 000   služby OŘ příprava zadání a 

člen komise 

2009 
 – 

2010 

Přijetí kontokorentního 
úvěru s čerpáním do výše 
200mil. 

5 900 000 služby JŘB příprava zadání a 
člen komise 

2008 
 – 

2009 
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66 ..33   ZZKK UUŠŠEENNOOSSTTII   ŽŽ AA DD AA TTEELL EE  

 

Statutární město České Budějovice je žadatelem, resp. investorem, který má zkušenosti jak 
s čerpáním dotací z národních, tak evropských zdrojů včetně ROP JZ. Informace o úspěšně 
podpořených projektech jsou uvedeny v přehledu níže. 

Z hlediska finan ční velikosti projekt ů odpovídají předkládanému projektu Město a voda  
např. projekty: 

• Rekonstrukce ve řejných prostranství a ploch komunikací v oblasti 28 . října, K. 
Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova (náklady přes 138 mil. Kč) 

• Lannova t řída – 2. etapa, Jeronýmova – Štítného (náklady přes 58 mil. Kč) 

 

Město České Budějovice se dlouhodobě a nepřetržitě snaží zvyšovat kvalitu infrastruktury 
cestovního ruchu a zlepšovat stav nejrůznější turistické vybavenosti na svém území. 
Současně hledá vhodné turistické využití pro zanedbané areály a plochy po celém městě. 
Mezi typov ě stejné projekty zaměřené na výstavbu nebo rekonstrukci infrastruktury 
cestovního ruchu patří např.:  

• Cyklistická stezka po pravém b řehu Vltavy úsek Heliport – Mánesova  

• Údržba cyklostezky – lávka p řes Vltavu pro cyklisty a p ěší v Českých Bud ějovicích 
u ÖMV 

• Rekonstrukce letní plovárny  

 

Podrobný popis zkušeností města České Budějovice jako žadatele o dotace následuje dále.  

 

Rekonstrukce ve řejných prostranství a ploch komunikací v oblasti 28 . října, K. Weise, 
Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova 

Žadatel:  Statutární město České Budějovice 

Celkové výdaje:  138 040 320 Kč 

Dotace:     71 998 530 Kč 

Období realizace:   4/2009 - trvá 

Zdroje financování:  ROP JZ 

Název grantu:    2.1 – Integrované projekty rozvojových center 

Popis projektu : V rámci projektu dojde ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení 
veřejných prostranství (rekonstrukce povrchů místních komunikací včetně chodníků, výměna 
veřejného osvětlení, rekonstrukce technické infrastruktury a další doplňkové aktivity ve vazbě 
na revitalizaci území – např. zklidňování dopravy, podpora využívání environmentálně 
šetrných druhů dopravy, řešení problematiky parkování apod.). 

Popis zapojení žadatele do p řípravy, realizace a provozu : žadatel zajistil zpracování 
projektové dokumentace, zpracoval a předložil žádost o poskytnutí příspěvku, zajistil zadání 
a provedení veřejné zakázky na zhotovitele a zajišťuje samotnou realizaci akce. Dále žadatel 
zajišťuje veškeré administrativní úkony spojené s obdržením příspěvku a závěrečného 
vyhodnocení akce. Po ukončení akce bude provádět pravidelnou údržbu. 
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Lannova t řída – 2. etapa, Jeronýmova – Štítného     

Žadatel:  Statutární město České Budějovice 

Celkové výdaje:   58 420 268 Kč 

Dotace:   14 900 189 Kč 

Období realizace:   10/2005-10/2009 

Zdroje financování:  ROP JZ 

Název grantu:  1.5 – Rozvoj místních komunikací 

Popis projektu : Předmětem projektu byla rekonstrukce a modernizace Lannovy třídy v 
úseku Jeronýmova – Štítného (II. etapa). Cílem bylo zvýšit bezpečnost dopravy v dané 
lokalitě (revize dopravního systému a prostoru, nové řešení uličního profilu). Zlepšily se 
podmínky pro pěší frekvenci a pro cyklisty.  

Popis zapojení žadatele do p řípravy, realizace a provozu : žadatel zajistil zpracování 
projektové dokumentace, zadal zpracování žádosti o poskytnutí příspěvku, zajistil zadání a 
provedení veřejné zakázky na zhotovitele a zajistil samotnou realizaci akce. Dále žadatel 
zajistil administraci projektu - zpracování monitorovacích zpráv, závěrečné zprávy. Žadatel 
zajišťuje pravidelnou údržbu komunikace. 

 

Cyklistická stezka po pravém b řehu Vltavy úsek Heliport – Mánesova 

Žadatel:   Statutární město České Budějovice 

Celkové výdaje:  1 806 000 Kč 

Dotace:   1 074 000 Kč 

Období realizace:  6-12/2007 

Zdroje financování:  SFDI 

Název grantu:  Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek     

Popis projektu: Vybudování nového úseku cyklostezky č. 12 na pravém břehu Vltavy. 
Řešený úsek začíná podchodem pod ulicí Mánesova a vede podél řeky Vltavy po stávající 
nezpevněné stezce směrem k ulici E. Pittera přes napojení na novou stavbu Lávka pro 
cyklisty v ulici E. Pittera a pokračuje směrem k heliportu (okraj areálu papíren), kde opět 
navazuje na zpevněný úsek stezky. Cílem tohoto projektu je zkvalitnění úseku cyklostezky č. 
12 (součást mezinárodní cyklistické stezky Greenways), která je velmi frekventovaná, avšak 
v dotčeném úseku bez odpovídající povrchové úpravy. 

Popis zapojení žadatele do p řípravy, realizace a provozu : Žadatel zajistil zpracování 
projektové dokumentace, zpracoval a předložil žádost o poskytnutí příspěvku, zajistil zadání 
a provedení veřejné zakázky na zhotovitele a zajistil samotnou realizaci akce. Dále žadatel 
zajišťuje veškeré administrativní úkony spojené s obdržením příspěvku – zpracování 
plánovaných výdajů, pravidelných čtvrtletních kontrolních zpráv, ročního zúčtování a 
závěrečného vyhodnocení akce. Žadatel provádí pravidelnou údržbu.     
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Údržba cyklostezky – lávka p řes Vltavu pro cyklisty a p ěší v Českých Bud ějovicích u 
ÖMV 

Žadatel:   Statutární město České Budějovice 

Celkové výdaje:   15 000 000 Kč 

Dotace:     4 347 000 Kč 

Období realizace:   05/2007-05/2008  

Zdroje financování:  SFDI 

Název grantu:  Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek     

Popis projektu:  Cílem je provedení údržby lávky pro pěší a cyklisty, po které vede velmi 
frekventovaná cyklostezka č. 12. Stezka je součástí mezinárodní cyklistické stezky 
Greenways vedoucí z Německa do Rakouska a zároveň je důležitou součástí systému 
městských páteřních cyklotras – převádí pěší a cyklistický provoz přes řeku Vltavu z 
Plzeňské ulice pod ulici na Dlouhé louce do ulice J. Boreckého. Lávka samotná byla v 
dopravním průzkumu cyklistické dopravy vyhodnocena nejzatíženějším profilem ve městě. 
Lávka byla postavena v roce 1990, po výstavbě však došlo k většímu průhybu lávky, než 
předpokládal projekt, což zapříčinilo výrazné zhoršení odtokových poměrů na lávce. Došlo 
ke vzniku dalších přidružených problémů – průsaky vody skrz desku mostovky, poruchy v 
krytu chodníku a trhliny v monolitické části říms. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést v 
rámci údržby opravu lávky.  

Popis zapojení žadatele do p řípravy, realizace a provozu : Žadatel zajistil zpracování 
projektové dokumentace, zpracoval a předložil žádost o poskytnutí příspěvku, zajistil zadání 
a provedení veřejné zakázky na zhotovitele a zajistil samotnou realizaci akce. Dále žadatel 
zajišťuje veškeré administrativní úkony spojené s obdržením příspěvku – zpracování 
plánovaných výdajů, pravidelných čtvrtletních kontrolních zpráv, ročního zúčtování a 
závěrečného vyhodnocení akce. Žadatel provádí pravidelnou údržbu.     

  

Rekonstrukce letní plovárny 

Žadatel:   Statutární město České Budějovice 

Celkové výdaje:  68 716 970 Kč 

Dotace:   57 142 800 Kč 

Období realizace:   7/2009 - trvá 

Zdroje financování:  ROP JZ 

Název grantu:  2.1 – Integrované projekty rozvojových center 

Popis projektu : Smyslem projektu je rekonstrukce stávající letní plovárny v areálu 
Plaveckého stadionu ve městě České Budějovice. Plavecký stadion svým rozsahem a 
zázemím je jediným takového druhu ve městě a slouží nejen obyvatelům města, ale i 
přilehlého okolí a také dalším návštěvníkům města. Tato plovárna byla v provozu od roku 
1971, kdy byla uzavřena z důvodu rekonstrukce. K té však došlo až v 80. letech. Nyní čeká 
tento areál vlastní rekonstrukce bazénů včetně nové technologie rozvodů. Nebude se jednat 
o klasický akvapark, ale o letní plovárnu s několika vodními atrakcemi. 

Popis zapojení žadatele do p řípravy, realizace a provozu : Žadatel zajistil zpracování 
projektové dokumentace, zpracoval a předložil žádost o poskytnutí příspěvku, zajistil zadání 
a provedení veřejné zakázky na zhotovitele a zajišťuje samotnou realizaci akce. Dále žadatel 
zajišťuje veškeré administrativní úkony spojené s obdržením příspěvku a závěrečného 
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vyhodnocení akce. Provoz a údržbu žadatel provádí prostřednictvím svého odboru Odbor 
sportovních zařízení. 

 

66 ..44   PP AA RRTTNNEERRSSTTVVÍÍ   VV  RRÁÁ MM CCII   RREE AA LL IIZZ AA CCEE  PPRROOJJ EEKK TTUU    

 

V souvislosti s realizací předkládaného projektu žadatel uzavřel partnerství se státní 
organizací Povodí Vltavy , která převezme do správy a údržby objekty vybudované v rámci 
projektu. Partnerství s budoucím provozovatelem veřejných přístavišť tak výrazně napomůže 
úspěšné realizaci projektu. Spolupráce partnerů bude prováděna bezplatně na základě 
uzavřených dohod o spolupráci. 

Následný pronájem a zajištění správy a údržby objektů bude řešen s parterem smluvně dle 
platné legislativy a pravidel ROP JZ. 

 

Role partnera v předinvesti ční fázi je zaměřena především na konzultace a návrhy 
technických řešení a spolupráci na projektových dokumentacích, ekonomických analýzách a 
analýzách trhu. V investi ční fázi půjde především o spolupráci s odborným dozorem 
stavebních prací a kontrolu nad prováděnými činnostmi. 

Po dokončení stavebních prací a kolaudaci objektů předá žadatel jejich správu a údržbu 
partnerovi, který má ze zákona na starosti zajištění provozu veřejných přístavišť. Spolupráce 
během provozní fáze  projektu tak zahrnuje především smluvní zajištění dohodnutých 
činností souvisejících s provozem vybudovaných objektů. Partner se tímto zavázal, že bude 
rozvíjet spolupráci po celou dobu udržitelnosti objektu. 

 

66 ..55   TTVVOORRBB AA   PPRR AA CCOOVVNNÍÍCCHH  MMÍÍSSTT  VV  SSOOUUVVII SSLL OOSSTTII   SS  PPRROOJJ EEKK TTEEMM  

 

Předkládaný projekt generuje vznik nových pracovních míst , počty a zařazení nových 
pracovníků však nelze v této fázi projektu přesně určit. 

Pravděpodobně dvě sezónní pracovní místa vzniknou v budově kapitanátu, který bude 
sloužit jako zázemí pro chod a údržbu ochranného přístavu (správce, noční hlídač, 
doplňkový prodej). 

 

Další části nových pracovních úvazků bude provozovatel nucen využít při údržbě a správě 
okolí ochranného přístavu a dalších budovaných nebo rekonstruovaných objektů (Lannova 
loděnice, Trilčův jez, vodácký kanál v Českém Vrbném). 
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66 ..66   VVEEŘŘEEJJ NNÉÉ  ZZ AA KK ÁÁ ZZ KK YY  

 

V předinvestiční a investiční fázi bylo, resp. bude zadáno několik veřejných zakázek. Ty jsou 
zadávány s ohledem na: 

 

• postupy dle ROP JZ (příručka pro žadatele a předkladatele) 

• Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

• směrnice 9/2008 Rady města České Budějovice ze dne 11. 6. 2008 o postupu při 
zadávání veřejných zakázek 

 

Veřejné zakázky v rámci projektu 

Předmět 
zakázky Druh VŘ Způsob 

vyhlášení  

Předpokládaná 
/ 

vysout ěžená částka  

(v Kč bez DPH) 

Stav VŘ Termín 
VŘ Komentá ř 

Pořízení 
projektové 
dokumentace 
pro SO 01 a 
SO 10  

služby 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

1 760 000 ukončeno 
12/2004 

 –  
01/2005 

výběr dodavatele 
proběhl podle platné 
legislativy a směrnic 
města (vítězem VŘ 

firma VH-TRES spol. 
s r.o.) 

Pořízení 
projektové 
dokumentace 
Ochranný 
přístav České 
Vrbné 

služby 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

310 213 ukončeno 

04/2009 

 –  

06/2009 

výběr dodavatele 
proběhl podle platné 
legislativy a směrnic 
města (vítězem VŘ 

firma ATELIER 8000 
spol. s r.o.) 

Koordinace 
inženýrských 
činností při 
přípravě 
stavby 

služby 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

179 250 ukončeno 

08/2009 

 –  

09/2009 

výběr dodavatele 
proběhl podle platné 
legislativy a směrnic 
města (vítězem VŘ 
Ing. Irena Hísková) 

Zajištění 
výběrového 
řízení na 
zhotovitele 
stavby 
Ochranný 
přístav České 
Vrbné 

služby 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

130 000 ukončeno 01/2010 

výběr dodavatele 
proběhl podle platné 
legislativy a směrnic 
města (vítězem VŘ 

firma NOSTA-HERTZ 
spol. s r.o.) 

Zhotovitel 
stavby 
Ochranný 
přístav České 
Vrbné 

stavební 
práce 

užší řízení 
podlimitní 20 370 190 ukončeno 

01/2010 

 –  

02/2010 

výběr dodavatele 
proběhl podle platné 
legislativy a směrnic 
města (vítězem VŘ 

firma HOCHTIEF CZ 
a.s.) 
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Koordinace 
BOZP při 
přípravě 
stavby 

služby 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

8000 ukončeno 

02/2010 

 –  

03/2010 

výběr dodavatele 
proběhl podle platné 
legislativy a směrnic 
města (vítězem VŘ 

Ing. Miroslav 
Korecký) 

Zpracování 
žádosti o 
dotaci vč. 
povinných 
příloh 

služby 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

450 000 ukončeno 

02/2010 

 –  

04/2010 

výběr dodavatele 
proběhl podle platné 
legislativy a směrnic 
města (vítězem VŘ 
KP projekt s.r.o.) 

Koordinace 
BOZP na 
stavbě 
Ochranný 
přístav České 
Vrbné 

služby 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

134 330 ukončeno 

03/2010 

 –  

04/2010 

výběr dodavatele 
proběhl podle platné 
legislativy a směrnic 
města (vítězem VŘ 

Ing. Miroslav 
Korecký) 

Zajištění 
externího 
stavebního 
dozoru stavby 
Ochranný 
přístav České 
Vrbné  

služby 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

390 000 ukončeno 

03/2010 

 –  

04/2010 

výběr dodavatele 
proběhl podle platné 
legislativy a směrnic 
města (vítězem VŘ 
Ing. Irena Hísková 

s.r.o.) 

Zajištění 
publicity dle 
podmínek 
ROP JZ 

dodávky 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

250 000 plánováno 

05/2010 

 –  

06/2010 

výběr dodavatele 
proběhne podle 

platné legislativy, 
směrnic města a 
pravidel ROP JZ 

Zajištění 
autorského 
dozoru stavby 
Ochranný 
přístav České 
Vrbné  

služby 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

66 667 plánováno 

05/2010 

 –  

06/2010 

výběr dodavatele 
proběhne podle 

platné legislativy, 
směrnic města a 
pravidel ROP JZ 

Zajištění 
výběrového 
řízení na 
zhotovitele 
stavby Město 
a voda 

služby 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

78 333 plánováno 01/2011 

výběr dodavatele 
proběhne podle 

platné legislativy, 
směrnic města a 
pravidel ROP JZ 

Zhotovitel 
stavby Město 
a voda  

stavební 
práce 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

2 210 261 plánováno 

01/2011 

 –  

02/2011 

výběr dodavatele 
proběhne podle 

platné legislativy, 
směrnic města a 
pravidel ROP JZ 

Zajištění 
externího 
stavebního 
dozoru stavby 
Město a voda  

služby 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

110 000 plánováno 

02/2011 

 –  

03/2011 

výběr dodavatele 
proběhne podle 

platné legislativy, 
směrnic města a 
pravidel ROP JZ 
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Zajištění 
autorského 
dozoru stavby 
Město a voda  

služby 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

16 667 plánováno 

02/2011 

 –  

03/2011 

výběr dodavatele 
proběhne podle 

platné legislativy, 
směrnic města a 
pravidel ROP JZ 

Zajištění 
koordinátora 
BOZP stavby 
Město a voda 

služby 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

49 003 plánováno 

02/2011 

 –  

03/2011 

výběr dodavatele 
proběhne podle 

platné legislativy, 
směrnic města a 
pravidel ROP JZ 

Zajištění 
projektového 
managementu 

služby 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

416 667 plánováno 

02/2011 

 –  

03/2011 

výběr dodavatele 
proběhne podle 

platné legislativy, 
směrnic města a 
pravidel ROP JZ 

Zpracování 
webových 
stránek 
projektu 

služby 

veřejná 
zakázka 
malého 
rozsahu 

250 000 plánováno 

02/2011 

 –  

03/2011 

výběr dodavatele 
proběhne podle 

platné legislativy, 
směrnic města a 
pravidel ROP JZ 
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7 Technické a technologické řešení projektu  

77 ..11   TTEECCHHNNII CCKK ÉÉ  AA   TTEECCHHNNOOLL OOGGIICCKK ÉÉ  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ   PPRROOJJ EEKK TTUU,,   PPOOUUŽŽIITT ÁÁ   
TTEECCHHNNOOLL OOGGIIEE     

 

Předkládaný projekt Město a voda  doplňuje realizované nebo připravované projekty ŘVC na 
splavnění horních úseků Vltavy o některé nezbytné objekty v intravilánu města České 
Budějovice. Projekt je složen z devíti hlavních stavebních nebo inženýrských objektů, 
podrobný popis technických a technologických řešení je spolu s výkresy uveden 
v přiložených projektových dokumentacích. 

 

V rámci projektu bude vybudován p ředevším objekt kapitanátu (p řístav 1), jako zázemí 
pro chod, správu a údržbu ochranného p řístavu na severu m ěsta v Českém Vrbném. 
Současně bude rozší řeno kotvišt ě Lannova lod ěnice (p řístav 2) v centru m ěsta, 
rekonstruován Tril čův jez v Rožnov ě a upraven a rekonstruován vtokový bazén 
sportovního vodáckého kanálu v Českém Vrbném . 

 

Kapitanát v p řístavu České Vrbné (p řístav 1) 

(objekt PD Vltavská vodní cesta) 

Pod základovými pasy bude nejprve odtěžena zemina, v případě nutnosti budou provedena 
sanační opatření. Na připraveném podloží bude zajištěno homogenní zemní těleso 
z vhodného hrubozrnného materiálu. 

Objekt bude vybudován na plošných základech. Jedná se o železobetonový rošt, jednotlivé 
pasy budou propojeny železobetonovou deskou vytuženou kari sítěmi. Základy budou 
provedeny z betonu, úhlová opěrná zeď bude železobetonová. 

Budova je navržena kombinací keramického zdiva a železobetonových sloupů v místě 
prosklených ploch, strop je navržen železobetonový monolitický. Střecha bude z dřevěných 
lepených nosníků uložených na železobetonový věnec. Nosnou konstrukci střechy tvoří 
dřevěná trámová konstrukce z lepených profilů a záklopem z dřevěných prken. 
Dokumentace počítá s ocelovým schodištěm, podesty a stupnice budou dřevěné. 

Obvodový plášť objektu bude proveden ve dvou základních skladbách. Hlavní skladbu bude 
tvořit stěna z keramických bloků nebo železobetonové zdivo, další skladbou bude dřevěná 
rámová stěna s bezpečnostním trojsklem. 

Objekt bude plně bezbariérový, kromě bezbariérového sociálního zařízení bude v budově 
nainstalována schodišťová plošina pro invalidy. Vnitřní a povrchové úpravy včetně detailů 
řeší dokumentace samostatně. 

 

Terénní úpravy okolí mol + schody, výsadby, mobiliá ř (přístav 1) 

(IO 11 PD Ochranný přístav České Vrbné) 

Objekt zahrnuje vybudování linie opěrných zdí podél jižního mola, zeď je v jednom místě 
přerušena schodištěm. Konstrukce opěrné zdi je železobetonová, linie obruby je vytvořena 
z bloku prostého betonu. Clonící nadstavba opěrné zdi bude provedena v tloušťce 60 cm a 
výšce 1,2 m s vyzděním z lomového kamene s oboustrannou lícní plochou. 
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V rámci zdi směrem k molu budou provedeny v určených místech tzv. lavičkové výklenky 
šíře 3 m, do kterých bude vsazena lavičková modřínová fošna. U paty ochranné zdi se 
v rozestupech po cca 5 m střídavě osadí sazenice břečťanu obecného a loubince trojcípého. 

Objekt také zahrnuje provedení schodišť na severní straně přístavního bazénu, většina 
z nich bude dřevokamenná v obdobě vzhledu mola. Dále bude provedeno ohumusování a 
osetí vyznačení ploch. Svahová plocha dělící hráze nad severním molem bude osázena 
křovinami, ve vyznačených místech budou vysazeny vzrostlé stromové sazenice s balem 
javoru mléče.  

 

Vodovodní p řípojka objektu zázemí p řístavu (p řístav 1) 

(IO 19 PD Ochranný přístav České Vrbné) 

Řad z lineárního polyetylénu bude veden z rozvodného potrubí přístavu k místu připojení 
objektu kapitanátu. Dimenze a druh vodovodního potrubí byly stanoveny na základě 
předpokládaného odběru v objektu (sprchy, WC). 

Potrubí bude uloženo na štěrkopískovém loži s nehutněným štěrkopískovým zásypem, dno 
bude ukládáno v hloubce 1,2 m pod terénem. 

 

Kanaliza ční výtlak objektu zázemí p řístavu (p řístav 1) 

(IO 20 PD Ochranný přístav České Vrbné) 

Objekt zahrnuje uložení lineárního polyetylénového potrubí z místa připojení kapitanátu ke 
spojení s větví od čerpací jímky z přístavu. 

Potrubí bude stejně jako vodovodní přípojka uloženo na štěrkopískovém loži s nehutněným 
štěrkopískovým zásypem, dno bude ukládáno v hloubce 1,2 m pod terénem. 

 

Úprava vtokového bazénu vodáckého kanálu 

(IO 23 PD Ochranný přístav České Vrbné) 

Tvarově vychází úprava vtokového bazénu kanálu ze stávající situace, návrh zohledňuje 
kontext s navazujícím korytem vodáckého kanálu. Vtokový bazén bude po proudu ohraničen 
a zásadně hydraulicky ovlivněn vzdouvající přepážkou. Výhony budou vytvořeny 
z gravitačních opěrných zdí, vlastní skluz je tvořen železobetonovou deskou. Bude doplněno 
kamenné opevnění svahů a kamenné schodiště. 

Ve vyznačených úsecích obou břehů bude zřízena lehká dřevěná tribuna pro účely 
kanoepola, v bazénu budou osazeny rámy branek. 

Čistý rozměr hřiště kanoepola: 35 x 23 m, hloubka vody pro kanoepolo: cca 1 m. 

 

Kotvišt ě lodí Lannova lod ěnice (p řístav 2) 

(SO 05 PD Město a voda) 

Uvazovací zařízení rozšířeného kotviště bude tvořit linie sedmi uvazovacích prvků (daleb) 
osazených v patě koryta. Poloha daleb vychází z navržené prohrábky, vzájemná osová 
vzdálenost je 7,5 m. Sudé dalby budou osazeny žebříkem, přístupovou lávkou a navazujícím 
schodištěm. Délka zaberanění daleb je 5,0 m pod úroveň budoucího dna (v případě 
prohrábky na plavební hloubku I. klasifikační třídy). 
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Objekt dále počítá s vybudováním chodníku jako přístupové komunikaci k přístavišti, 
realizací přístupových schodišť spojujících konec přístupové lávky s břehovou hranou, 
úpravou stávajícího živičného chodníku v prostoru napojení těchto schodišť na stávající 
chodník a realizací dopravního značení vodní cesty a silnice. 

 

Sportovní plavební propust – Tril čův jez (p řístav 2) 

(SO 10 PD Město a voda) 

Propust bude vytvořena mobilní vestavbou do stávající vorové propusti jezu u levého břehu 
řeky. Konstrukce dna mobilní vestavby bude provedena z vyztuženého plastu, boční stěny 
budou provedeny pomocí systému mobilního hrazení v kombinaci deskových hradidlových 
desek osazených do slupic kotvených v dnových patkách. Vestavba bude demontovatelná 
(např. při povodni). 

Sklápění konstrukce bude řízeno elektronicky ze břehu (zmáčknutím tlačítka začne 
spouštění segmentu; po sklopení rozsvícení zelené na semaforu; po 5 minutách rozsvícení 
červené a automatické zvedání segmentu). 

Celková délka konstrukce: 75 m, šířka sportovní propusti: 2 m. 

 

Vodovodní řad (přístav 1) 

(IO 01 PD České Budějovice – České Vrbné, rozšíření vodovodní a kanalizační sítě) 

Kanalizace (p řístav 1) 

(IO 02 PD České Budějovice – České Vrbné, rozšíření vodovodní a kanalizační sítě) 

Součástí objektů je vybudování přípojek vodovodu a kanalizace ochranného přístavu na 
stávající infrastrukturní síť v Českém Vrbném. Vzhledem k tomu, že přípojky napojí všechny 
objekty přístavu, tedy i objekty realizované v rámci projektu ŘVC, výdaje na přípojky jsou 
vedeny jako nezpůsobilé . Způsobilým výdajem jsou pouze náklady na přípojky sítí pro 
objekt kapitanátu (viz výše IO 19 a IO 20). 

 

Posuzovaný projekt je z hlediska technického řešení svou podstatou velice specifický.  
Je to dáno již tím, že je realizován na říčním toku, jehož umístění je určeno přirozenými a 
historickými podmínkami, a není smyslem projektu stávající tok řeky prostřednictvím 
navrhovaných investic a úprav měnit. Proto i navržené technické a technologické řešení 
projektu v investiční i provozní etapě vychází z této skutečnosti. Jednotlivé investice 
navrhované v rámci projektu tvoří homogenní celek, jehož základním cílem je využití toku 
řeky Vltavy v intravilánu města České Budějovice pro účely rozvoje rekreační, výletní a 
sportovní plavby.  

 

Každý samostatný stavební objekt projektu je koncip ován tak, aby co nejšetrn ěji a 
přirozeným zp ůsobem využíval potenciál dot čených vodních tok ů a současně 
respektoval historické vazby, hodnoty a souvislosti .  
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77 ..22   PPOOTTŘŘEEBB NNÉÉ  MM AA TTEERRII ÁÁ LL OOVVÉÉ  AA   EENNEERRGGEETTIICCKK ÉÉ  TTOO KK YY    

 

Materiálové a energetické toky nelze jednoznačně vyčíslit. Skutečné hodnoty v provozní fázi 
jednotlivých objektů budou odvozeny od vytíženosti, nabídky konkrétních služeb daného 
provozovatele a rozsahu případné údržby a nutných oprav realizovaných objektů. 

 

V předinvestiční a investiční fázi projektu budou realizovány běžné materiálové a energetické 
toky spojené s nutnou výstavbou jednotlivých stavebních objektů. 

 

Dokončené objekty v rámci předkládaného projektu budou napojeny na dopravní 
infrastrukturu  stávajícími nebo nově vybudovanými komunikacemi (chodníky, příjezdové 
komunikace). Na technickou infrastrukturu  bude napojen pouze objekt kapitanátu 
v ochranném přístavu, stavba bude připojena na stávající inženýrské sítě v Českém Vrbném. 

 

Podrobný popis technického a technologického řešení projektu a pot řebných 
materiálových a energetických tok ů je uveden v projektové dokumentaci, která tvo ří 
přílohu č. 6 žádosti. 
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8 Dopad projektu na životní prost ředí  

88 ..11   PPOOPPIISS  KK LL AA DDNNÝÝCCHH  AA   NNEEGG AA TTIIVVNNÍÍCCHH  VVLL IIVVŮŮ   NN AA   ŽŽ IIVVOO TTNNÍÍ   PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ ,,   
KK TTEERRÉÉ  PPLL YYNNOOUU  ZZ   RREE AA LL IIZZ AA CCEE  PPRROOJJ EEKK TTUU  VV  JJ EEHHOO  JJ EEDDNNOOTTLL II VVÝÝCCHH  
EETT AA PP ÁÁ CCHH  

 

Trvalé negativní ú činky stavby na zdraví a na životní prost ředí se nep ředpokládají , 
projekt nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA), nemá 
negativní vliv na vyhlášené lokality Natura 2000.  

Mezi dočasné negativní vlivy na životní prostředí patří zvýšená prašnost a hlučnost při 
provádění stavby. Důsledky negativních vlivů však budou minimalizovány, příjezdové 
komunikace na stavbu budou důsledně udržovány v čistotě. Dodavatel stavebních prací 
bude dbát i na ochranu čistoty povrchových a pozemních vod. 

Odpady vzniklé stavebními pracemi a nevyužitelný materiál z demolic bude tříděn a odvážen 
na skládku, nakládání s odpady bude v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími 
vyhláškami. 

 

Předinvesti ční fáze 

Projekt v této fázi, kdy je připravována žádost a dokumentace do programu ROP JZ, 
nevykazuje žádný negativní dopad na životní prostředí. Bylo však nutné již v této fázi  
(v rámci přípravy projektové dokumentace do úrovně ohlášení stavby) zvažovat všechny 
možné negativní a pozitivní dopady projektu na životní prostředí v jeho bezprostředním okolí 
v dalších fázích projektu a podat žádosti o vydání příslušných stanovisek kompetentním 
orgánům (územní rozhodnutí a stavební povolení vč. EIA a Natura 2000). 

Investi ční fáze 

Tato etapa projektu je z pohledu dopadů na životní prostředí nejrizikovější, její realizace je 
spojena s prováděním vlastních terénních a stavebních prací. V průběhu realizace investiční 
etapy projektu by mohlo dojít především k dočasnému zvýšení hluku způsobeného zemními 
pracemi a následnými stavebními a rekonstrukčními pracemi (odvoz a přesun zeminy, 
bourání atd.). Investor a dodavatel zajistí realizaci opatření k prevenci úniku pohonných hmot 
a nádních vod do řeky. 

Provozní fáze 

Fáze provozu realizovaných a rekonstruovaných objektů životní prostředí nijak nezatíží. 
Úklid, sběr a odvoz komunálního odpadu z prostoru objektů zajistí provozovatel. Současně 
budou i v provozní fázi realizována opatření k prevenci úniku pohonných hmot a nádních vod 
do řeky. 

 

Celkov ě lze předkládaný projekt a jeho vztah k životnímu prost ředí hodnotit ve všech 
fázích jeho životnosti jako p řijatelný. 
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9 Zajišt ění dlouhodobého a ob ěžného majetku  

99 ..11   VVYYMMEEZZ EENNÍÍ   SSTTRRUUKK TTUURRYY  DDLL OOUUHHOODDOOBB ÉÉHHOO  MM AA JJ EETTKK UU    

 

Kalkulované konečné ceny pořizovaného majetku jsou uvedeny včetně DPH. Ta je pro 
žadatele, který nebude v rámci projektu uplatňovat odpočet DPH, způsobilým výdajem. 

K nezpůsobilým výdajům, které souvisejí s pořízením dlouhodobého majetku, patří pouze 
stavební náklady na rozšíření vodovodní a kanalizační sítě do areálu ochranného přístavu 
v Českém Vrbném (viz kapitola 7.1). 

 

Níže uvedené stavební náklady na realizaci projektu vycházejí z položkového rozpočtu, který 
je součástí projektové dokumentace a přílohy č. 9 žádosti. 

 

Rozpo čet výstavby, rekapitulace objemového rozpo čtu stavby 

Stavební nebo inženýrský objekt v Kč  
vč. DPH 

Kapitanát v p řístavu České Vrbné (přístav 1) 10 464 793,00 

Terénní úpravy okolí mol + schody, výsadby, mobiliá ř (přístav 1) 2 931 378,00 

Vodovodní p řípojka objektu zázemí p řístavu (přístav 1) 326 949,00 

Kanaliza ční výtlak objektu zázemí p řístavu (přístav 1) 406 859,00 

Úprava vtokového bazénu vodáckého kanálu 7 669 794,00 

Kotvišt ě lodí Lannova lod ěnice (přístav 2) 1 184 004,00 

Sportovní plavební propust – Tril čův jez 1 468 309,00 

Rozšíření vodovodní a kanalizační sítě – nezpůsobilé výdaje (přístav 1) 2 044 454,40 

Stavba CELKEM 26 496 540,40 

       

Dle údajů žadatele je reálné pořídit kompletní investici v průběhu 13 měsíců, investiční 
výstavba bude probíhat od května 2010 do června 2011.  

Veškerý majetek pořizovaný v investiční etapě projektu bude pořízen dodavatelsky na 
základě smlouvy mezi investorem a dodavatelem stavebních prací, vybraným v řádném 
výběrovém řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  
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99 ..22   VVYYMMEEZZ EENNÍÍ   SSTTRRUUKK TTUURRYY  AA   VVEELL IIKK OOSSTTII   ((NN AA VVÝÝŠŠEENNÍÍ ))   OOBBĚĚŽŽ NNÉÉHHOO  
MM AA JJ EETTKK UU    

 

Realizací projektu dojde ke změnám velikosti oběžného majetku žadatele v kategorii peněžní 
prostředky. Město bude hradit výdaje projektu z vlastních zdroj ů, a to prost řednictvím 
volných rozpo čtových zdroj ů. 

 

Projekt nemá vliv na zásoby a pohledávky v účetnictví žadatele. Veškerý ob ěžný majetek  
související s potřebným vybavením k provozování realizovaných objektů (potažmo přímo pro 
zajištění rekreační, výletní a sportovní plavby) si budou zajiš ťovat provozovatelé sami , 
tedy na vlastní náklady bez vlivu na stavy účtů Statutárního města České Budějovice 
(žadatel počítá pouze s marketingovými náklady spojenými s výstupy projektu a zvýšenými 
náklady na pojištění majetku – viz kapitola 10.1). 

 

99 ..33   UURRČČEENNÍÍ   VVÝÝŠŠEE  IINNVVEESSTTIIČČNNÍÍCCHH  NN ÁÁ KK LL AA DDŮŮ   

 

Počáteční investiční výdaje jsou rozděleny na hlavní výdaje a ostatní investiční výdaje 
související s projektem. Mezi hlavní investiční výdaje patří stavební práce a náklady na 
internetové stránky výstupů projektu, v ostatních výdajích jsou zahrnuty náklady na 
zpracování projektové dokumentace, projektové žádosti, projektový management, zajištění 
výběrového řízení a externího stavebního dozoru a zajištění publicity. Veškeré náklady 
související s projektem bude žadatele ú čtovat jako investi ční. 

 

Výdaje spojené s realizací předkládaného projektu jsou v souladu s pravidly ROP JZ 
rozděleny na způsobilé a nezpůsobilé. Mezi nezpůsobilé výdaje pat ří výdaje na 
projektovou dokumentaci realizované p řed 1. 1. 2007, stavební náklady na p řípojky 
ochranného p řístavu k infrastrukturním sítím a zpracování a spuš tění webových 
stránek projektu . 

 

Pro výpo čet celkové výše dotace lze zahrnout veškeré níže uv edené způsobilé výdaje 
projektu. 
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Struktura a výše po řizovaného investi čního majetku 

Položka rozpo čtu (hlavní investi ční výdaje)  v Kč  
vč. DPH 

Stavební práce – zp ůsobilé výdaje 24 452 086,00 

Stavební práce – nezpůsobilé výdaje 2 044 454,40 

Tvorba webových stránek projektu 300 000,00 

Položka rozpo čtu (ostatní investi ční výdaje)  v Kč  
vč. DPH 

Zpracování projektových dokumentací a koordinace in ženýrských činností  761 934,00 

Zpracování projektové žádosti v č. povinných p říloh 540 000,00  

Zajišt ění projektového managementu 500 000,00 

Zajišt ění výb ěrových řízení na zhotovitele 250 000,00 

Zajišt ění autorských dozor ů 100 000,00 

Zajišt ění externích stavebních dozor ů 600 000,00 

Zajišt ění BOZP 220 000,00 

Zajišt ění publicity (billboard, pam ětní desky, propaga ční materiály) 300 000,00  

Zpracování projektové dokumentace – nezpůsobilé výdaje 1 925 420,00 

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 31 993 894,40 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 27 724 020,00 

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 4 269 874,40 
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10 Finan ční plán a analýza projektu 

1100 ..11   PPLL ÁÁ NN  PPRRŮŮBBĚĚHHUU  NN ÁÁ KK LL AA DDŮŮ   AA   VVÝÝNNOOSSŮŮ     

 

Náklady projektu vynaložené v p ředinvesti ční a investi ční fázi  dosáhnou výše celkových 
investičních nákladů 31 993 894,40 Kč vč. DPH, viz struktura nákladů v kap. 9.3. 

Veškeré provozní náklady spojené s projektem bude hradit pr ovozovatel  (partner 
projektu Povodí Vltavy), který získá vybudované objekty od žadatele do správy a 
bezplatného užívání. Z pohledu žadatele jsou tedy provozní náklady nulov é, ve studii 
proto nejsou vyčísleny ani uvažovány. 

 

Žadatel počítá v provozní fázi pouze s náklady na marketingovou podporu výstupů projektu 
(500 000,00 Kč za rok) a náklady na zvýšené pojistné majetku města (10 500,00 Kč za rok). 
Současně bude žadatel hradit Povodí Vltava nájemné za pronajaté pozemky v místě 
realizace objektu, to však bude Povodí Vltava jako provozovatel a správce objektů 
kompenzovat shodně vypočtenou výší nájemného za pronájem objektů města. 

 

S provozními výnosy souvisejícími s realizací předkládaného projektu finanční analýza 
nepočítá v žádné fázi projektu, výstupy projektu negenerují žadateli žádné příjmy, jde o 
neziskový veřejně prospěšný projekt. 

 

1100 ..22   PPLL ÁÁ NNOOVV AA NNÉÉ  SSTT AA VV YY  MM AA JJ EETTKK UU  AA   ZZ DDRROOJJŮŮ   KK RRYYTTÍÍ   

 

Žadatel předkládaný projekt předfinancuje z vlastních zdroj ů prost řednictvím volných 
rozpo čtových prost ředků. Z rozpočtu města bude hrazen i podíl spolufinancování ve výši 
7,5 % z celkových způsobilých výdajů. 

Základem pro výpočet 92,5% dotace z ROP JZ jsou celkové způsobilé výdaje projektu. 

 

Struktura náklad ů a zdroj ů financování projektu 

Struktura výdaj ů projektu v Kč 

Investiční výdaje CELKEM 31 993 894,40 

Způsobilé výdaje CELKEM 27 724 020,00 

Výdaje CELKEM 31 993 894,40 

 

Struktura zdroj ů financování projektu v Kč 

Dotace z ROP JZ (92,5 %) 25 644 718,50 

Vlastní zdroje žadatele 6 349 175,90  

Zdroje financování CELKEM 31 993 894,40 
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1100 ..33   PPLL ÁÁ NN  CC AA SSHH  FFLL OOWW  ((PPŘŘ ÍÍ JJ MMŮŮ   AA   VVÝÝDD AA JJŮŮ ))   

 

V následujících tabulkových přehledech jsou uvedeny výdaje, příjmy a cash flow ve 
sledovaném období 15 let realizační a provozní fáze projektu. 

V předinvesti ční fázi  vznikají žadateli výdaje na zpracování projektových dokumentací a 
koordinaci inženýrských činností, na zpracování žádosti o dotaci a na organizaci výběrových 
řízení na zhotovitele. Investi ční fáze  obsahuje výdaje související se stavbou, odborným 
dozorem, zajištěním povinné publicity, projektovým managementem a tvorbou webových 
stránek projektu. V provozní fázi  bude žadatel hradit marketingové náklady a zvýšenou 
částku pojistného za majetek. Nájemné za užívání pozemků Povodí Vltava bude 
kompenzováno shodnou částkou za pronájem vybudovaných objektů města. 

V porovnání plánů cash flow jsou uvažovány dvě varianty – varianta bez započítání dotace a 
varianta s dotací. Varianta bez dotace je čist ě modelová pro srovnání finan ční 
udržitelnosti, žadatel není schopen projekt realizo vat v optimální variant ě bez získání 
dotace z ROP JZ.  

Výdaje a příjmy jsou vyčísleny v současných cenách, bez vlivu inflace v jednotlivých letech. 

 

Výdaje, p říjmy a cash flow za sledované období 2007-2016  
 (bez započtení dotace) 

 2005-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Investiční výdaje 2 570 564 14 499 424 14 923 816 0 0 0 0 0 

Provozní výdaje 0 0 505 250 510 500 510 500 510 500 510 500 510 500 

Výdaje CELKEM 2 570 564 14 499 424 15 429 066 510 500 510 500 510 500 510 500 510 500 

Příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Příjmy CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cash flow - 2 570 564 - 14 499 424 - 15 429 066 - 510 500 - 510 500 - 510 500 - 510 500 - 510 500 

Kumulované cash flow - 2 570 564 - 17 069 988 - 32 499 054 - 33 009 554 - 33 520 054 - 34 030 554 - 34 541 054 - 35 051 554 

 

Výdaje, p říjmy a cash flow za sledované období 2017-2024  
 (bez započtení dotace) 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Investiční výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 

Provozní výdaje 510 500 510 500 510 500 510 500 510 500 510 500 510 500 510 500 

Výdaje CELKEM 510 500 510 500 510 500 510 500 510 500 510 500 510 500 510 500 

Příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Příjmy CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cash flow - 510 500 - 510 500 - 510 500 - 510 500 - 510 500 - 510 500 - 510 500 - 510 500 

Kumulované cash flow - 35 562 054 - 36 072 554 - 36 583 054 - 37 093 554 - 37 604 054 - 38 114 554 - 38 625 054 - 39 135 554 
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Výdaje, p říjmy a cash flow za sledované období 2007-2016  
 (se započtením dotace) 

 2005-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Investiční výdaje 2 570 564 14 499 424 14 923 816 0 0 0 0 0 

Provozní výdaje 0 0 505 250 510 500 510 500 510 500 510 500 510 500 

Výdaje CELKEM 2 570 564 14 499 424 15 429 066 510 500 510 500 510 500 510 500 510 500 

Příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Čerpání dotace 0 0 25 644 719 0 0 0 0 0 

Příjmy CELKEM 0 0 25 644 719 0 0 0 0 0 

Cash flow - 2 570 564 - 14 499 424 10 215 653 - 510 500 - 510 500 - 510 500 - 510 500 - 510 500 

Kumulované cash flow - 2 570 564 - 17 069 988 - 6 854 335 - 7 364 835 - 7 875 335 - 8 385 835 - 8 896 335 - 9 406 835 

  

Výdaje, p říjmy a cash flow za sledované období 2017-2024  
 (se započtením dotace) 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Investiční výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 

Provozní výdaje 510 500 510 500 510 500 510 500 510 500 510 500 510 500 510 500 

Výdaje CELKEM 510 500 510 500 510 500 510 500 510 500 510 500 510 500 510 500 

Příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Čerpání dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 

Příjmy CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cash flow - 510 500 - 510 500 - 510 500 - 510 500 - 510 500 - 510 500 - 510 500 - 510 500 

Kumulované cash flow - 9 917 335 - 10 427 835 - 10 938 335 - 11 448 835 - 11 959 335 - 12 469 835 - 12 980 335 - 13 490 835 

 



Město a voda , ROP 3.1, 11. výzva 

 

65 

 

11 Hodnocení efektivity a udržitelnosti  

1111 ..11   VVYYHHOO DDNNOOCCEENNÍÍ   PPRROOJJ EEKK TTUU  PPOOMMOOCCÍÍ   KK RRII TTEERR ÁÁ LL NNÍÍCCHH  UUKK AA ZZ AA TTEELLŮŮ   
FF IINN AA NNČČNNÍÍ   AA NN AA LL ÝÝZZ YY  KK AA LL KK UULL OOVV AA NNÝÝCCHH  ZZ   FF IINN AA NNČČNNÍÍ CCHH  TTOOKKŮŮ   ((RREESSPP..   
NN ÁÁ KK LL AA DDŮŮ ,,   VVÝÝNNOOSSŮŮ ))     

 

Následující ukazatele finanční rentability projektu vypočítané pro období let 2007 až 2024 
vycházejí ze skutečnosti, že projekt je v celém období své realizace a provozu z trátový 
bez vlastních provozních výnos ů (projekt negeneruje příjmy). Z tohoto důvodu jsou i níže 
uvedené ukazatele záporné.  

 

Ukazatele finan ční analýzy projektu bez zapo čtení dotace 

Diskontní sazba 5 % 

Čistá sou časná hodnota - 33 070 232 

Vnit řní výnosové procento (finan ční) nelze stanovit 

Index ziskovosti - 1,44 

Doba návratnosti nelze stanovit 

 

Ukazatele finan ční analýzy projektu p ři zapo čtení dotace z ROP JZ jako p říjmu projektu 
(nezakládá veřejnou podporu) 

Diskontní sazba 5 % 

Čistá sou časná hodnota - 10 917 359 

Vnit řní výnosové procento (finan ční) nelze stanovit 

Index ziskovosti - 0,48 

Doba návratnosti nelze stanovit 

 

Komentá ř k ukazatel ům finan ční analýzy 

Čistá současná hodnota je záporná a v absolutní hodnotě dosahuje hodnoty investovaných 
prostředků s ohledem na záporný provozní hospodářský výsledek ve stanoveném 
referenčním období 15 let. S ohledem na tuto skutečnost je vypovídací schopnost dalších 
ukazatelů omezená, jak je patrné z výsledků analýzy. 

 

Čistá sou časná hodnota  je vypočítána k roku 2024 (stejně tak i další ukazatele) a dosahuje 
v případě bez vlivu dotace  - 33 070 232 Kč. V případě započítání dotace  se tato hodnota 
zvýší na - 10 917 359 Kč. Záporná hodnota ukazatele dokazuje nenávratnost vložené 
investice, jde tedy o neziskový projekt. 

 

Index ziskovosti  je v podstatě procento finanční rentability investice měřené čistou 
současnou hodnotou. Udává, kolik korun čistého diskontovaného přínosu připadá na jednu 
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investovanou korunu. V případě bez vlivu dotace  se hodnota pohybuje na - 1,44 Kč, 
v případě započítání dotace  je to - 0,48 Kč. Záporné částky potvrzují, že projekt není 
realizován za účelem finančního zisku.  

 

Hodnotu vnit řního výnosového procenta  a dobu návratnosti  nelze spočítat z důvodu 
neziskovosti projektu. 

 

Výsledky finanční analýzy jednoznačně dokazují, že jde o neziskový projekt  s vykazovanou 
každoroční provozní ztrátou. Jedná se o projekt, jehož smyslem je zvýšení kvali ty 
veřejné služby (v podobě veřejné infrastruktury cestovního ruchu) pro turisty, návštěvníky, 
obyvatele města a další cílové skupiny. 

Dotace z ROP JZ, která je základním p ředpokladem realizace projektu výrazným 
způsobem napomáhá finan ční udržitelnosti projektu.  Efekt získané dotace je patrný ze 
srovnání ukazatelů ve výše uvedených tabulkách. 

 

Provozní ekonomika projektu vychází z kvalifikovaných odhadů žadatele a ze záměrů 
dosáhnout rozumnou udržitelnost projektu. Projekt má zajišt ěny dostate čné zdroje na 
předfinancování a spolufinancování, projekt je vzhled em k charakteru žadatele 
dlouhodob ě finan čně udržitelný. 

 

V případě zahrnutí socioekonomických efekt ů projektu  do hodnocení jeho rentability by 
výsledné hodnoty kriteriálních ukazatelů vykazovaly s velkou mírou pravděpodobnosti 
hodnoty, na jejichž základě by bylo možné hodnotit projekt jako spole čensky p řínosný , 
což dokládá tato studie v předchozích kapitolách. 

 

Projekt nevytvá ří příjmy, je neziskový s ve řejně prosp ěšnými výstupy. Žadatel si je 

vědom této skute čnosti a je p řipraven kalkulovanou ztrátu hradit ze svého rozpo čtu 

s ohledem na významné socioekonomické p řínosy projektu.  
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12 Harmonogram projektu  
 

Datum zahájení projektu:   2. 12. 2004 

Datum ukon čení projektu:   26. 8. 2011 

 

Datum zahájení realizace:    21. 5. 2010 

Datum ukon čení realizace:    31. 7. 2011 

 

Projekt je rozdělen na dvě samostatné stavební akce, ale v rámci podmínek ROP JZ bude 
realizován najednou bez dalšího členění na jednotlivé časové etapy. 

Následující přehled zobrazuje harmonogram realizace projektu s rozhodujícími milníky 
a členěním do tří základních realizačních fází projektu (předinvestiční, investiční a provozní). 
Jednotlivé aktivity projektu jsou podrobně rozepsány v kapitole 4.6. 

 

Milníky projektu: 

• M1 – Zpracování žádosti o dotaci z ROP JZ vč. povinných příloh 

• M2 – Získání či nezískání dotace z ROP JZ 

• M3a – Výběr zhotovitele a ostatních dodavatelů pro přístav 1 

• M3b – Výběr zhotovitele a ostatních dodavatelů pro přístav 2 

• M4a – Předání objektů přístavu 1 

• M4b – Předání objektů přístavu 2 

• M5 – Zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování 

• M6 – Dodržení pravidel pro udržitelnost výstupů projektu 
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Harmonogram realizace projektu 

ak
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0 
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0 
   

   
  

– 
   

   
  

12
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0 

01
/1

1 

02
/1

1 

03
/1

1 

04
/1

1 

05
/1

1 

06
/1

1 

07
/1

1 

08
/1

1 

09
/1

1 

PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE 

1. 

Výběr 
zpracovatele 
projektové 
dokumentace 

0,00 
◄ 

12/04 

                   

2. 

Příprava 
projektové 
dokumentace 
a rozpočtu 

2 687 354,00 
◄ 

01/05 

                   

3. 

Výběrové 
řízení na 
zhotovitele 
kapitanátu 
(externě) 

156 000,00  

    

M3a 

              

4. 

Výběr 
zpracovatele 
žádosti o 
dotaci 

0,00 

    
  

              

5. 

Administrativní 
příprava 
žádosti o 
dotaci 

540 000,00 

 

  

     

M1 

           

6. 

Hodnocení 
žádosti o 
dotaci, př. 
podpis 
smlouvy 

0,00 

      
 

   
08/10 

  
M2 
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ak
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/1
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/1
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03
/1

1 

04
/1

1 

05
/1

1 

06
/1

1 

07
/1

1 

08
/1

1 

09
/1

1 

7. 

Výběrové 
řízení na 
zhotovitele 
kotviště a jezu 
(externě) 

94 000,00 

      

    

  

M3b 

       

8. 

Výběr 
dodavatelů 
(TDI, BOZP, 
publicita ad.) 

0,00 

    
 

 
   

    
M3 

     
 

INVESTIČNÍ FÁZE 

9.  Realizace 
stavebních 
prací  

26 496 540,40 

PŘÍSTAV 1 (Kapitanát v p řístavu České Vrbné  
a související objekty) 

            

14. PŘÍSTAV 2 (Kotvišt ě Lannova lod ěnice) 
Sportovní plavební propust – Tril čův jez 

            

10. 
Zajištění 
stavebních 
dozorů a 
koordinace 
BOZP 

920 000,00 

PŘÍSTAV 1 (Kapitanát v p řístavu České Vrbné  
a související objekty) 

            

15. PŘÍSTAV 2 (Kotvišt ě Lannova lod ěnice) 
Sportovní plavební propust – Tril čův jez 

            

11. 
Zajištění 
publicity 

300 000,00 
PŘÍSTAV 1 (Kapitanát v p řístavu České Vrbné  
a související objekty) 

           ► 
08/16 

16.  
PŘÍSTAV 2 (Kotvišt ě Lannova lod ěnice) 
Sportovní plavební propust – Tril čův jez 

           ► 
08/16 

12. 
Zajištění 
pojištění 

nevyčísleno 

PŘÍSTAV 1 (Kapitanát v p řístavu České Vrbné  
a související objekty) 

           ► 
08/16 

17. PŘÍSTAV 2 (Kotvišt ě Lannova lod ěnice) 
Sportovní plavební propust – Tril čův jez 

           ► 
08/16 
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07
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08
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09
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1 

13. Předání 
stavby, 
kolaudace 

0,00 

PŘÍSTAV 1 (Kapitanát v p řístavu České Vrbné  
a související objekty) 

        M4a    

18. PŘÍSTAV 2 (Kotvišt ě Lannova lod ěnice) 
Sportovní plavební propust – Tril čův jez 

         M4b   

19. 

Tvorba 
webových 
stránek  
(vč. výběru 
zpracovatele) 

300 000,00 

              

      

20. 

Závěrečné 
vyhodnocení a 
vyúčtování 
(řízení projektu) 

500 000,00 

              
    M5  

PROVOZNÍ FÁZE 

21. 
Zajištění 
provozu a 
údržby  

nevyčísleno  

(zajistí 
provozovatel) 

                   
► 

22. 

Udržování 
výstupů 
projektu po 
dobu 
udržitelnosti 

0,00 

                  
 

► 
08/16 

M6 

23. 

Pravidelné 
vyhodnocování 
udržitelnosti 
projektu 

0,00 

                  

 
► 

08/16 

M6 
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13 Rizika projektu  
 

Předkládaný projekt vzhledem ke svému charakteru nevy kazuje významn ější rizika.  
Jde o poměrně jednoduché stavby s jasnou strukturou běžných aktivit. Přesto každý 
stavební projekt určitá rizika generuje. Nejvíce je proto v tomto smyslu ohrožena investiční 
etapa projektu, kde jsou největší rizika spojena s prováděním stavebních prací. Následující 
tabulka možná rizika popisuje. 

Činnosti spojené s předinvestiční etapou projektu (získání potřebných povolení, zajištěnost 
předfinancování a spolufinancování projektu ad.) byly před dokončením projektové žádosti 
převážně dokončeny, mezi riziky tak uvedeny nejsou. 

Součástí matice rizik je i definice možností předcházení výskytu rizika a možnosti jeho 
eliminace, tedy zmírnění důsledků v případě vzniku daného rizika. 
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Matice rizik projektu 

Riziko projektu 
Závažnost  

(katastrofická, kritická, 
významná, nevýznamná) 

Pravd ěpodobnost 
výskytu 

 (vysoká, střední, nízká) 

Dopad na projekt 

(které výstupy, výsledky 
 nebo cíle jsou ohroženy) 

Opatření  
k eliminaci rizika 

nevhodné složení 
projektového týmu významná nízká • komplikace v různých fázích 

realizace projektu  

 
• žadatel vycházel při sestavení týmu 

ze zkušeností s realizací obdobných 
projektů 

• výběr externího zpracovatele 
projektové žádosti 
 

nezískání dotace významná střední 

 
• odložení některých částí projektu, př. 

prodloužení realizace 
• dlouhodobé snížení kvality života 

v okolí stavby (zátěž zdlouhavými 
stavebními pracemi) 

• prodražení projektu 
 

• získání dotace je nezávislé, žadatel 
eliminoval riziko zadáním přípravy 
žádosti externí specializované firmě 

výb ěr nekvalitního 
zhotovitele významná nízká • možné zpoždění stavebních prací, 

případné vícepráce 

 
• žadatel disponuje zkušenostmi 

s výběrem dodavatelů (výběrové 
řízení zajištěno externí firmou) 

• kvalita výstupu a harmonogram prací 
budou ošetřeny ve smlouvě a 
pravidelnými kontrolními dny 
v průběhu stavby 

• externí dozor stavby 
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výb ěr nekvalitního 
dozoru stavby významná nízká •  nekvalitní nebo nedostatečný dohled 

na realizaci stavebních prací 

 
• žadatel disponuje zkušenostmi 

s výběrem stavebního dozoru 
• částečná kontrola zajištěna vlastní 

kapacitou 
 

nedodržení 
harmonogramu, 

nedodržení rozpo čtu 
záleží na rozsahu záleží na rozsahu 

• možné zpoždění stavebních prací 
• případné vícepráce, nárůst rozpočtu 

 
• žadatel eliminuje riziko výběrem 

zhotovitele a externího dozoru 
• rezerva v harmonogramu prací 
• rezerva v rozpočtu na očekávatelné 

vícepráce 
 

negativní dopad 
výstavby na životní 

prost ředí 
záleží na rozsahu nízká 

•  možné zpoždění stavebních prací, 
případné vícepráce či zastavení 
výstavby 

 
• žadatel eliminuje riziko výběrem 

zhotovitele a externího dozoru, 
důkladným průzkumem místa 
výstavby a přípravou odpovídající 
projektové dokumentace 
 

nepředvídatelné 
okolnosti b ěhem 

výstavby 
záleží na rozsahu nízká 

•  možné zpoždění stavebních prací, 
případné vícepráce či zastavení 
výstavby 

 
• žadatel eliminuje riziko výběrem 

zhotovitele a externího dozoru, 
důkladným průzkumem místa 
výstavby a přípravou odpovídající 
projektové dokumentace 
 

nepříznivé po časí nevýznamná vysoká • možné zpoždění stavebních prací 

 
• projekt počítá s dostatečnou 
časovou rezervou, případná 
nepřízeň počasí tak projekt výrazně 
neohrozí 
 

zpožd ění výplaty 
dotace nevýznamná střední 

• možné rozpočtové potíže žadatele, 
př. nutnost úvěrování 

• pozastavení nebo odklad některých 
naplánovaných výdajů 

• žadatel riziko eliminuje vytvářením 
příslušných rozpočtových rezerv 
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napln ění indikátor ů 
projektu dle pravidel 

ROP JZ 
kritická nízká • možné sankce ze strany ÚRR 

• vrácení dotace 

 
• příprava žádosti a projektový 

management ve spolupráci s externí 
specializovanou firmou 
 

nízká informovanost a 
poptávka po 

výstupech projektu 
významná nízká 

• snížené využití potenciálu nových 
produktů cestovního ruchu (nižší 
efektivita využití výstupů projektu) 

 
• nabídka předem kvantifikována, 

zacílení na vybrané cílové skupiny 
• spolupráce s partnerem a 

provozovatelem objektů (partner 
projektu Povodí Vltavy) 
 

nepředvídané náklady 
spojené s provozem nevýznamná střední 

• náklady spojené se správou a 
údržbou objektů bude hradit 
provozovatel (bez dopadu na 
žadatele a předkládaný projekt)  

 
• kvalitně zpracovaná smlouva o 

pronájmu a správě objektů, 
spolupráce s provozovatelem 
(partner projektu Povodí Vltavy) 
 

zhoršená spolupráce 
s partnerem projektu kritická nízká 

• snížené využití potenciálu nových 
produktů cestovního ruchu (nižší 
efektivita využití výstupů projektu) 

• možné zanedbávání objektů, nižší 
rozsah a kvalita nabízených služeb 

 
• žadatel riziko eliminuje intenzivní 

komunikací s partnerem 
(provozovatelem objektů)  

• efektivní spolupráce bude zajištěna 
kvalitně sestavenými smluvními 
podmínkami a jejich důsledným 
vymáháním 
 

nedokon čení 
navazujících investic kritická nízká 

 
• neefektivní využití vybudovaných 

objektů, nenaplněný potenciál 
plánovaných produktů 
 

 
• žadatel nemůže ovlivnit projekty 

jiných (provozovatelem objektů)  
• efektivní spolupráce bude zajištěna 

kvalitně sestavenými smluvními 
podmínkami a jejich důsledným 
vymáháním 
 



Město a voda , ROP 3.1, 11. výzva 

 

75 

 

14 Podrobné záv ěrečné hodnocení projektu  
 

Záměry předkládaného projektu vychází z nedostatečné nabídky vyhovující infrastruktury 
cestovního ruchu v Českých Budějovicích. Součástí uvažovaných aktivit projektu je využití 
potenciálu přirozeného toku řeky Vltavy uvnitř intravilánu města pro rozvoj atraktivní 
rekreační, výletní a sportovní plavby s ohledem na historickou tradici plavby v jihočeské 
metropoli. 

 

Předkládaný projekt napl ňuje svou podstatou indikátor ROP JZ pro navýšení po čtu 
nových nebo zrekonstruovaných p řístavů a přístaviš ť. 

 

    Indikátory ROP JZ 

Vedlejší indikátory Plánovaná hodnota 

Počet nových a zrekonstruovaných přístavů a přístavišť 2 (počet) 

 

V rámci analýzy trhu byla možnost provozu individuální i organizované rekreační plavby 
identifikována jako část turistické nabídky, která ve městě dosud chybí, popř. je realizována 
velice sporadicky a především v souvislosti s vodáckou turistikou. Studie potvrdila, že pro 
nově vybudovanou infrastrukturu cestovního ruchu existuje silná cílová skupina, která zajistí 
požadované efektivní využití výstupů projektu. 

Základním cílem pro dobudování vltavské vodní cesty a její efektivní využití jako dopravní 
trasy a turistické atrakce je zajistit fungování vodní cesty jako celku. A to jak ve smyslu 
dopravním, tak ve smyslu přínosu této infrastruktury svému okolí v podobě rozvoje turistiky. 
Tedy získat ucelenou dopravní cestu napojenou na evropskou říční síť, která bude vybavena 
veškerým doprovodným plavebním a turistickým servisem. A k těmto základním cílům 
přispívá i předkládaný projekt Město a voda , jehož výstupy pomohou dokončit sérii projektů 
splavnění Vltavy na jih do Českých Budějovic.   

 

Návrh realizace splňuje veškeré technické a technologické parametry, harmonogram 
projektu je zpracován komplexně a v logickém sledu. Časové hledisko navazuje na věcný 
průběh realizace včetně personálního zajištění, finančního zabezpečení a následné 
udržitelnosti projektu. Je stanoven management projektu, který kvalifikačními i realizačními 
zkušenostmi zaručuje plynulý průběh realizace projektu. Do projektu bude zapojen relevantní 
partner, který v provozní fázi převezme objekty do správy a údržby. 

 

Projekt negeneruje příjmy, současně ani nezakládá veřejnou podporu. Projekt je neziskový a 
jeho smyslem je zvýšení kvality stávající veřejné služby, nikoliv maximalizace zisku. 

Dotace z ROP JZ napomáhá finanční udržitelnosti a umožňuje tyto investice realizovat 
komplexně v kratším horizontu než by tomu bylo bez ní. Bez získání dotace by došlo 
pravděpodobně k odložení části realizace na neurčito. Projekt je vzhledem k charakteru 
žadatele dlouhodobě finančně udržitelný, žadatel má zajištěny dostatečné zdroje na 
předfinancování i spolufinancování. 
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Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na životní prostředí i na rovné příležitosti. Žádná 
fáze projektu nebude mít negativní dopad na životní prostředí a přispívá k udržitelnému 
rozvoji cílových skupin a populace. 

V souvislosti s realizací projektu dojde díky umístění solárních panelů na výrobu teplé vody 
ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů (až 39,55 GJ ročně). Současně bude v 
rámci projektu investováno do rozvoje systému veřejné dopravy (podle zákona č.114/1995 
Sb., o vnitrozemské plavbě). 

Projekt podporuje rozvoj informační společnosti, v rámci projektu město zpracuje nové 
interaktivní webové stránky výstupů projektu. 

 

Realizace projektu významn ě přispěje k turistické atraktivit ě města, a to i 
mimosezónn ě. Rekreační a výletní plavby budou provozovány nejen v lét ě, ale i 
v jarních a podzimních m ěsících. B ěhem zimních m ěsíců budou v p řístavištích 
organizovány programy s možností bruslení a návšt ěvy objekt ů jednotlivých p řístavů 
(plánované propojení s každoro čním bruslením na nám ěstí Přemysla Otakara II. 
v centru m ěsta) – viz kapitola 4.4. 

 

Realizace a provoz projektového záměru lze celkově shrnout jako málo rizikový. Svými cíli a 
výstupy odpovídá projekt strategickým rozvojovým plánům (od lokálních až po cíle ROP JZ). 

 

Předkládaný projekt Město a voda  je kompletn ě připraven k realizaci, nemá žádné 
prokazateln ě negativní vlivy. Vzhledem k charakteru, cíl ům a předpokládaným 
výstup ům jde o ve řejně prosp ěšný projekt. 

Bude-li projekt realizován, jeho výstupy ovlivní výraznou cílovou skupinu. Dojde nejen ke 
zvýšení nabídky cestovního ruchu ve městě o atraktivní produkty, ale současně bude 
zvýšena atraktivita města, což zajistí Českým Budějovicím větší počet návštěvníků a 
prokazatelné přínosy v navazujících turistických službách i dalších odvětvích.     

 

Předkládaný projekt dle záv ěrů této studie napl ňuje významn ě cíle ROP JZ a 

s ohledem na p řipravenost a výrazné socioekonomické p řínosy ho lze doporu čit 

k realizaci i podpo ře ze strukturálních fond ů EU. 

 


