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3.1 Rozvoj základní infrastruktury pro podnikání
Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku
Projekt zakládající veřejnou podporu

Partnerství veřejného
a soukromého sektoru

NE

Další partneři

/

Stručný popis projektu
(max. 1000 znaků)

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a rozšíření spektra infrastruktury
stávajícího sportovně rekreačního areálu Pod Černým lesem v
Žamberku jako významné turistické atraktivity regionu a na zatraktivnění
areálu pro turisty a návštěvníky s apelem na zvýšení komfortu
především rodin s dětmi a přilákání mládeže k využití areálu pro
volnočasové aktivity a prodloužení turistické sezóny. Předmětem
realizace je zkvalitnění nabídky ubytování výstavbou nových srubových
chatek apartmánového typu s celoročním provozem a vybudování
nových atraktivit se zaměřením nejen na mládež - outdoorová
horolezecká stěna a víceúčelové hřiště s umělým povrchem,
modernizace stávajících prvků nabídky . masážní vana, vak přírodního
koupaliště v areálu aquaparku, zajištění zázemí pro návštěvníky
výstavbou příjezdové komunikace a parkoviště (35 míst). Místem
realizace je areál vystupující pod značkou Areál aktivní turistiky.

Cíl projektu
(max. 1000 znaků)

Primárním cílem projektu je obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury
pro CR za účelem zvýšení počtu turistů a návštěvníků areálu a rozšíření
nabídky aktivního trávení volného času. Zvýšení úrovně poskytovaných
služeb ve stávajícím areálu a využití jeho potenciálu pro jeho další
rozvoj, zejména jeho dominantní pozici v nabídce služeb CR v regionu.
Zhodnocení stávajících investic vložených do infrastruktury CR v areálu.
Rozšíření nabídky atraktivit si též klade za cíl zatraktivnit areál pro
mládež a využití jejího volného času a tím předcházet patologickým
jevům jako je kriminalita, užívání drog apod.

Jak tento cíl souvisí s cílem
oblasti podpory?

Cíle projektu jsou v souladu s globálním cílem ROP Severovýchod.
Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality fyzického prostředí v
důsledku celkového zkvalitnění a zatraktivnění infrastruktury CR, a to jak
pro občany města, tak pro širokou turistickou veřejnost. Nová nabídka
služeb tak přispěje i k celkovému zvýšení přitažlivosti regionu
pro investice, podnikání i život obyvatel, zejména pak v souvislosti se
zvýšením návštěvnosti regionu. Cíle projektu jsou v souladu s cíli
prioritní osy:Cestovní ruch, neboť realizace projektu zkvalitní a doplní
stávající potenciál o novou infrastrukturu a nabídku cestovního ruchu a
celkově rozšíří spektrum služeb pro jeho další rozvoj. Výstupy projektu
podpoří v souvislosti se zvýšením návštěvnosti a prodloužením turistické
sezóny
celkovou hospodářskou prosperitu a zaměstnanost regionu.

Výstupy projektu
(max. 1000 znaků)

- zvýšení kapacity ubytování, vybudování celkem 8 míst + 2 přistýlek ve
2 nových srubových chatkách apartmánového typu, se sociálním
zařízením, kuchyňským koutem a možností celoročního užívání.
- zvýšení nabídky služeb vybudováním nových atraktivit a modernizací
stávající nabídky se zaměřením na mládež, dospělé a rodiny s dětmi
vybudováním cvičné outdoorové horolezecké stěny, výstavbou
víceúčelového hřiště s umělým povrchem, modernizací v současnosti
nevyhovující masážní vany, modernizací vaku na řece tvořícího přírodní
koupaliště.
- rozšíření nezbytného zázemí pro návštěvníky vybudováním příjezdové

komunikace a parkoviště (35 nových parkovacích míst vč. 2 stání pro
handicapované spoluobčany).

Sportovní areál již dnes funguje jako vyhledávané turistické centrum
aktivního odpočinku. V současné době mohou turisté a návštěvníci
využít: ubytování v autokempu, areál aquaparku (tobogány,
brouzdaliště, bazén, plážový volejbal, streetball), areál fotbalového
hřiště, dětské hřiště, tenisové kurty a hala, bowling, minigolf, půjčovna
in-line a koloběžek (v návaznosti na zde začínající cyklostezku Žamberk
- Líšnice), fitness centrum, squash, restauracem občerstvení, diskoklub.
Potřebnost projektu spočívá zejména v rozšíření nabídky služeb a
přilákání do oblasti více návštěvníků, čímž sekundárně dojde k podpoře
místních podnikatelů a jejich zaměstnanců.
Důvody potřebnosti projektu:

Odůvodnění potřebnosti
projektu, jeho inovativnosti
a synergického efektu
(max. 1000 znaků)

1. Další zatraktivnění areálu z důvodu zvýšení navštěvnosti v sezóně,
ale i v době mimo hlavní sezónu.
2. Podpoření zkvalitnění základní infrastruktury CR v regionu za udržení
a pozdvihnutí standardu poskytovaných služeb tak, aby AAT byl
konkurenceschopným.
3. Aby v prostředí nabídek CR jeho potenciál doprovodné infrastruktury
CR odpovídal stále stoupajícím požadavkům návštěvníků a turistů.
4. Navázání a doplnění nově realizovaných projektů nejen v oblasti CR v
r. 2009 (cyklostezka Žamberk - Líšnice, půjčovna in-line, dětské
temperované brouzdaliště, multifunkční velkokapacitní dětské hřiště,
squash)
5. Udržení trendu, který ukazuje na stálý zájem turistů o AAT a doplnění
chybějícího vybavení, vybudování nových atraktivit, zlepšení dopravní
obslužnosti místa, zkvalitnění a zvýšení kapacity ubytování.
V souvislosti s udržením provozu areálu regionálního významu v
prostředí stále rostoucích požadavků návštěvníků na nabídku služeb a
potřebu rozvoje CR je nová investice do infrastruktury CR zcela žádoucí.

Odůvodnění projektu
jako pilotního

Projekt Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku je pilotní
zejména v tom, že představuje typický projekt podpory cestovního
ruchu, který by mohly uskutečnit obce v celém regionu soudržnosti
Severovýchod, neboť téměř v každém městě se nachází sportovní a
turistický areál více či méně kvalitní a jednotlivé prvky, které projekt
obsahuje se dají realizovat či upravit a aplikovat na místní podmínky
všude. Projekt navazuje a rozšiřuje již vybudované zázemí, nestaví tedy
na "zelené louce", což je též typické pro obdobné projekty budování
infrastruktury cestovního ruchu. Mohl by tedy veřejnosti sloužit jako vzor
pro stejně či podobně typově zaměřené projekty.

Best practices

Projektový záměr je příkladem dobré praxe zejména v tom, že
představuje typický projekt podpory cestovního ruchu, který by mohly
uskutečnit obce v celém regionu soudržnosti Severovýchod, neboť
téměř v každém městě se nachází sportovní a turistický areál více či
méně kvalitní a jednotlivé prvky, které projekt obsahuje se dají realizovat
či upravit a aplikovat na místní podmínky všude. Navíc navazuje a

rozšiřuje již vybudované zázemí, nestaví tedy na "zelené louce", což je
též typické pro obdobné projekty budování infrastruktury cestovního
ruchu. Mohl by tedy veřejnosti sloužit jako vzor pro stejně či podobně
typově zaměřené projekty.
Z pohledu návštěvnosti budou mít prospěch z realizovaného
projektu tyto skupiny adresátů:
1. Turisté a návštěvníci AAT – velice obecně pojato, neboť do této
skupiny zařazujeme jak místní občany, tak turisty z jiných částí
republiky, občany ČR, ale také cizince.
2. Účastníci hromadných akcí – školní zájezdy, letní dětské tábory,
atd. – využití víceúčelového hřiště, přírodního koupaliště, horolezecké
cvičné stěny, atd..

Koneční uživatelé projektu

Vymezením cílové skupiny z pohledu nabídky se vyčlenili zejména
tyto skupiny adresátů:
1. Mládež , dospělí návštěvníci a rodiny s dětmi.
2. Lidé, kteří preferují aktivní formu odpočinku.
3. Handicapovaní spoluobčané – odpovídající vybavení je zajištěno
(WC, chatky, vstupy a vjezdy do AAT, parkoviště, atd.).
Z pohledu socioekonomického jsou koneční uživatelé uvedeni v tabulce
Dopadu na socioekonomický přínos. Veškeré údaje vycházejí ze Studie
ekonomického hodnocení projektu, kde jsou též provedeny analýzy trhu
– prostředí a odhad poptávky.

Místo realizace projektu
(obec, okres, kraj)

Město Žamberk

Dopad projektu

Regionální
Okres Ústí nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

Z pohledu souladu s rozvojovými strategiemi možno zmínit
přímou návaznost na Strategický plán Města Žamberk z roku 2007, kde
město definovalo klíčové kritické oblasti a své obecné či konkrétní
záměry v těchto oblastech. Oblast označená písmenem B nese název:
„Podpora cestovního ruchu a ochrana kulturního dědictví“, kde město
má následující vizí:“…. Návštěvníci města i jeho občané využívají
kvalitní zázemí cestovního ruchu, rozmanité přírodní krásy a nedotčené
přírodní prostředí. Pro různorodé cílové skupiny turistů jsou připraveny
ucelené produkty ve velké šíři a kvalitě, takže přijíždějí po celý rok i na
vícedenní pobyty v rámci soukromé dovolené. Město má významné
postavení v turistické zóně Orlických hor a Podorlicka a klade velký
důraz na oblast kultury a cestovního ruchu. Velmi podstatná pro další
úspěšný rozvoj je proto správná a účinná propagace města.“.
Aktivity realizovaného projektu zároveň rozvíjí navrhovaný a
podporovaný produkt „Aktivní turistika, sport, zimní a letní dovolená“ v
rámci Programu rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Východní
Čechy, z roku 2003, kde naplňuje z tohoto dokumentu požadavek na
budování a revitalizaci turistické infrastruktury pro různé cílové skupiny
(rodiny s dětmi, senioři, tělesně postižení).

Soulad s rozvojovými
strategiemi

Na rozšíření a zkvalitnění podmínek cestovního ruchu je také
zaměřen jeden ze specifických cílů Programu rozvoje Pardubického
kraje, který v roce 2006 jako jeden z problémových okruhů označil
„Cestovní ruch“ a v něm specifický cíl: „Vytvářet vhodné podmínky pro
rozvoj cestovního ruchu.“ . Toho má být dosaženo rozvojem
infrastruktury cestovního ruchu, budováním informačního systému CR
v rámci kraje a turistického regionu Východní Čechy, propagací a
marketingem CR, standardizací služeb cestovního ruchu, tvorbou
nových produktů CR v Pardubickém kraji a turistickém regionu Východní
Čechy, rozvojem partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)
v oblasti cestovního ruchu včetně rozvoje přeshraniční spolupráce,
ochranou kulturně-historického potenciálu kraje a jeho využití z hlediska
cestovního ruchu.
V celostátním měřítku je možno ještě zmínit úzkou návaznost na
Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období
2007-2013, kterou v roce 2006 vypracovalo Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR. Zde jako prioritu č. 2 nalezneme „Podpora budování a
zkvalitňování infrastruktury a služeb cestovního ruchu“, která obsahuje 4
opatření, ze kterých vybíráme opatření 2.1 Rekonstrukce a výstavba
kvalitní základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a 2.3
Zkvalitňování služeb cestovního ruchu.

Dopad na socioekonomický
přínos

Stěžejní území dopadu zamýšleného projektu, kterým je Areál aktivní
turistiky Pod Černým lesem v Žamberku je jeho velice dobrá dopravní
přístupnost, která z něj může činit i cíl, který si turisté nevybrali, ale
cestou k jinému cíli nebo při jízdě po hlavní silnici I. třídy č. 11 ho objevili
a rozhodli se jeho nabídky využít.
Mimo vymezení místa dopadu je důležité vymezení osob či soukromých
nebo veřejnoprávních subjektů, kteří budou dopadem projektu zasaženy
a to zejména pozitivně. Jedná se o tyto beneficianty a jejich přínosy
z realizace projektu :

1. Město Žamberk – nositel projektu – rozšíření nabídky služeb CR,
propagace města a areálu, který bude silnou regionální atraktivitou CR.
Sekundární dopad na zvýšení návštěvnosti a užívání dalších městských
nabídek CR – rozhledna, okruh městem, využití cyklostezky Žamberk –
Líšnice a Žamberk – Letohrad, rodný domek Prokopa Diviše, muzeum,
park.
2. Jan Kulhánek – současný dlouholetý provozovatel (nájemník a
mandant) areálu – jedním ze znaků podnikání je tvorba a dosahování
zisku, k jehož zvýšení realizací projektu může dojít. Dojde
k zatraktivnění areálu, který může rozsahem a kvalitou poskytovaných
služeb přilákat nové návštěvníky, kteří vyžadují větší stupeň komfortu
výbavy obdobných areálů.
3. Obyvatelé města a blízkého okolí – rozšíření služeb v oblíbeném a
dobře dostupném areálu, vylepšení nabídky, která zasáhne i další
věkové skupiny uživatelů jako jsou mládež – horolezecká stěna, dospělí
– víceúčelové hřiště, senioři - modernizace masážní vany.
4. Aktéři v oblasti podnikání – z popisu projektu je patrné, že obsahuje
několik různorodých aktivit a na realizaci těchto specifických požadavků
se bude podílet větší množství dodavatelů, než je běžné například u
stavby jednoho objektu. Pozitivní finanční dopad do podnikatelské sféry
bude tedy násoben počtem vybraných zhotovitelů (dodavatelů). V oblasti
návazných služeb na CR ve městě a jeho blízkém okolí (ubytování,
restaurace, obchody se sportovním zbožím) se dá také očekávat
částečný pozitivní fiskální dopad realizace projektu. Ovšem jakékoli
finanční vyčíslení tohoto dopadu by bylo nepodloženou spekulací.
Dalším pozitivním přínosem bude skutečnost, že provozovatel areálu
musí pro provoz zajišťovat (nakupovat) zboží či služby nutné pro
optimální chod celého areálu (potraviny, nápoje, údržba, opravy,
hygienické potřeby, čistící prostředky, nábytek, sportovní vybavení,
atd..). V případě zvýšení počtu návštěvníků díky realizaci projektu může
dojít i ke zvýšení spotřeby zboží a služeb, které musí provozovatel
nakoupit u dalších obchodníků nebo firem. Zde také platí poznámka o
nekvantifikovatelnosti tohoto dopadu.
5. Pardubický kraj - zvýšení nabídky atraktivit CR v Pardubickém kraji,
neboť jako hlavním problémem v oblasti CR bylo vydefinování jeho
nedostatečné nabídky a infrastruktury pro náš kraj, který náleží dle
statistických údajů v porovnání s ostatními kraji ČR mezi regiony s velmi
malou návštěvností, která činí celkem cca 400 tis. návštěvníků za rok.
6. Česká republika – rozvoj služeb v CR za přispění finančních
prostředků z EU, kterým splní smysl a poslání podpory z EU fondů. Dále
dozajista větší příjem z DPH při samotné realizace projektu a pak
samozřejmě i v provozní fázi.
Zpracovateli není známa žádná podstatná újma, kterou by projekt
způsobil. Fyzickou realizací projektu dojde možná k drobným
krátkodobým omezením v areálu (dopravní, provozní), ale tyto nelze
považovat za trvalou či významnou újmu, která by měla podstatnější vliv
na beneficianty.

Dopad na horizontální
témata

Projekt podporuje udržitelný rozvoj, neboť zde budou pozitivně obsaženy
všechny tři roviny udržitelného rozvoje a to rovina sociální (zlepšení
vybavenosti, rozvoj služeb, přínos pro větší možnosti odpočinku a
relaxace občanů), ekonomická (finanční zisk pro provozovatele a
poskytovatele dalších návazných služeb CR) a enviromentální (použití
šetrných technologií a materiálů při fyzické realizaci). Na pozemcích
dotčených realizací projektu nejsou evidovány žádné zájmy ochrany
přírody a krajiny.
Projekt podporuje princip rovných příležitostí. Areál je přístupný široké
veřejnosti bez omezení, všem sociálním skupinám obyvatel, a to i z
pohledu cenové dostupnosti. Využití masážní vany, přírodního
koupaliště, bazénku, tobogánů bude zdarma resp. zahrnuto v ceně
vstupného do aquaparku. Víceúčelové hřiště, cvičná horolezecká stěna,
parkování, dětské hřiště bude veřejně přístupné bez jakýchkoliv
poplatků. V případě zpoplatnění služeb u nových srubových chatek v
kempu se bude provozovatel snažit udržet cenovou relaci na úrovni
předešlých let.

Předpokládaný termín
realizace projektu
Předpokládaný termín
zahájení projektu
Předpokládaný termín
ukončení projektu

Srpen 2010

Předpokládané celkové
náklady projektu (v Kč)

20 241 686

Předpokládané způsobilé
náklady projektu (v Kč)

18 548 621

Předpokládané nezpůsobilé
náklady projektu (v Kč)

1 693 065

Financování pilotního
projektu (v %)

40%

Připravenost projektu

K relevantní variantě uveďte stručný popis:

Dokumentace
ke stavebnímu povolení

ANO

Stavební povolení

ANO

Dokumentace
k zadávacímu řízení

NE

Uskutečněné zadávací řízení

NE

Dokumentace
k realizaci stavby

ANO

Zkušenosti předkladatele
s jinými dotačními tituly
a s finanční podporou z EU

Operační program průmysl a podnikání
Realizace infrastruktury a komunikací v Orlických kasárnách
rozpočet - 4 896 000, výše dotace – 3 672 000, popis výstupů projektu Obsahem projektu bylo vybudování páteřní vnitřní komunikace v
průmyslové zóně (bývalých vojenských kasárnách) a rekonstrukce
inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, elektrorozvody, plynová
přípojka, současně byla opravena i vjezdová část příjezdové
komunikace do podnikatelské zóny). Výstupem byla nová obslužná
komunikace pro podnikatelské subjekty hospodařící v průmyslové zóně

Červenec 2013

ROP NUTS II Severovýchod
Areál aktivní turistiky Pod Černým lesem v Žamberku
rozpočet - 7 042 133, výše dotace 2 419 756,15, popis výstupů projektu
- Projekt je zaměřen na dovybavení a zatraktivnění stávajícícho
sportovně - rekreačního areálu Pod Černým lesem v Žamberku jako
významné turistické atraktivity regionu. Obsahem projektu byla výstavba
2 nových
apartmánových srubových chat s celoročním provozem, včetně
bezbariérového řešení, vybudování kvalitního velkokapacitního veřejně
přístupného dětského hřiště a výstavba dětského bazénku - brouzdaliště
v areálu koupaliště a rozšíření půjčovny sportovního vybavení o in-line
obuv ve vazbě na cyklostezky v okolí.
ROP NUTS II Severovýchod
Cyklostezka Žamberk – Líšnice
rozpočet - 8 331 391,00, výše dotace –7 649 435,68, popis výstupů
projektu - Předmětem projektu bylo vybudování cyklostezky propojující
město Žamberk s blízkou obcí Líšnice, tedy sídla
mezi kterými dochází k pravidelnému dojíždění do práce, škol a za
zábavou. Získalo se tak bezpečné spojení pro
cyklisty a pro spádové území s 18 tis. obyvateli, mimo nebezpečnou a
velmi frekventovanou silnici I. třídy I/11 Pod Černým lesem. Byla
vybudována cyklostezka o délce 1,3 km a šířce 3 m.

Návaznost projektu na jiný
Vámi realizovaný projekt

Finanční udržitelnost
projektu

Institucionální udržitelnost
projektu

Projekt Areálu aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku má
přímou návaznost na další projekty a aktivity v blízkém okolí v oblasti
služeb CR. Za všechny lze jmenovat např. cyklostezku Žamberk Líšnice, která začíná na konci areálu, dále cyklostezka Žamberk Letohrad (s návazností na Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí),
započatá výstavba zimního stadionu - víceúčelové haly přímo v tomto
sportovním areálu (investor Město Žamberk), nově otevřené fitcentrum,
squash, wellness také v areálu (soukromý investor), Výletní okruh
městem Žamberk, naučné a turistické stezky v Přírodním parku Orlice. V
blízkém okolí pak rekreační a turistická oblast Pastvinské přehrady,
Zemské Brány, linie pohraničních opevnění a i v zimním období díky
celoročnímu provozu tenisové haly, srubových chatek, restaurace
Babeta, Bowling baru, fitcentra návaznost na areály zimních sportů v
Říčkách, Čenkovicích, Bartošovicích atd.
Pojištění výstupu projektu a financování provozních nákladů a investic
souvisejících s provozem výsledků projektu bude zajištěno z rozpočtu
města Žamberk.
Po ukončení realizace bude projekt institucionálně zajištěn městem
Žamberk a to v
součinnosti s provozovatelem a správcem areálu na základě vzájemné
dohody.
•

Rizika projektu

•

Nedostatečné organizační zabezpečení akce – minimalizace
–
ustanovení kvalifikovaného pracovního týmu odpovědného za
organizační zabezpečení projektu
koncentrace odpovědnosti k odpovědnému členovi projektového
týmu, který disponuje dostatečnými zkušenostmi a kvalifikací
Kvalita provedení stavebních prací (dodávky vybavení) –

-

•
•
-

•
-

minimalizace –
pro provádění stavebních prací je zpracována podrobná
prováděcí dokumentace
nad prováděním stavebních prací je prováděna dvoustupňová
kontrola:
autorský dozor: je hlavním garantem provádění stavby
v souladu s projektovou dokumentací, dohlíží nad perfektním
provedením jednotlivých objektů, především detailů stavby
stavební dozor investora: zajišťuje komplexní dohled nad
probíhajícími stavebními prácemi a dodávkami
Předfinancování projektu – minimalizace –
předfinancování projektu je převážně zajišťováno z vlastních
zdrojů investora (rozpočet města, úvěry, překlenovací úvěry).
Investor má již v současné době předjednánu možnost
financování z úvěrových prostředků s bankovním ústavem.
Dodržování podmínek příjemce dotace – minimalizace –
pro zajištění dodržování podmínek příjemce dotace má město
vlastního zaměstnance – manažera dotací – součástí jeho
pracovní náplně je kontrola a zabezpečení dodržování
podmínek příjemce dotace.

Souhlasím se zařazením projektu do databáze pilotních projektů
Souhlasím s podmínkami uveřejněné výzvy

Čestně prohlašuji, že budu k dispozici pro asistenci z projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity a
budu plnit úkoly ujednané s konzultantem. Zároveň uděluji souhlas s kompletním zveřejněním všech aktivit a
výstupů týkajících se pilotního projektu široké veřejnosti a zavazuji se zajistit souhlas se zveřejněním
výstupů projektu od všech dotčených dodavatelů (zpracovatelů). Tento souhlas bude přílohou Dohody o
poskytnutí asistence pilotnímu projektu při přípravě / při realizaci a administraci.

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
předkladatele projektu

Jiří Dytrt

Místo a datum

30.9.2010, Žamberk

Podpis a razítko

