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ÚVOD
Kulturní život v Plané nad Lužnicí přispívá daleko větší měrou, zejména v posledním desetiletí,
k pospolitosti občanů a k jejich kulturnímu vyžití. Občané, kteří se potkávají při kulturních akcích, mají
k sobě blíže. Proto se vedení města vytváření a zlepšování podmínek pro kulturní život tolik věnuje.
Například rekonstrukcí sokolovny se podařilo získat víceúčelové zařízení, jehož využití není závislé na
rozmarech počasí. Nicméně krásná příroda kolem řeky Lužnice a okolních rybníků přímo vybízí
k využití pro pořádání celé řady kulturních a společenských akcí. A pro jejich uskutečnění je potřebné
mít k dispozici zařízení, které vytvoří technické zázemí venkovních akcí a zároveň využije krásných
míst, která v Plané nad Lužnicí a okolí jsou. Proto se vybudování a vhodné umístění přírodního
amfiteátru, které tyto předpoklady naplňuje, stalo významným tématem spjatých s kulturním
a komunitním životem ve městě.
Myšlenka vybudování přírodního amfiteátru vznikla v roce 2008. Dle tehdejšího návrhu byl umístěn
do sportovního areálu vedle sauny na břehu Lužnice. Návrh byl zpracován ve dvou variantách.
Vzhledem k jeho umístění ve sportovním areálu využívaly obě varianty prostor mezi jevištěm
a hledištěm k výstavbě hřiště na plážový volejbal. Kapacita se pohybovala mezi 600–700 diváky.
Bohužel se nepodařilo získat potřebný pozemek, a tak bylo toto místo zamítnuto a vybudování
amfiteátru bylo odloženo.
Opětovně začalo vedení města pracovat s myšlenkou vybudování přírodního amfiteátru v roce 2013.
Novým místem pro jeho umístění se stal plánský „ostrov“. K objevení jeho krásy a následně
využitelnosti napomohlo uskutečnění celé řady městských akcí. Mezi největší patří Svatováclavské
slavnosti a dechovkový festival Nad Lužnicí. Zrodila se tedy myšlenka upravit celý prostor „ostrova“
a jeho prostřední část byla vybrána pro umístění amfiteátru.
Pro výstavbu přírodního amfiteátru se počítalo s kapacitou hlediště 700 diváků. Z předpokládaných
investičních nákladů přesahujících 10 mil. Kč mělo být 85 % hrazeno z dotačních prostředků, které
město získalo z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Navrhovaný amfiteátr vhodně
zapadal do krásného prostředí „ostrova“ a v projektu byl rovněž technicky vyřešen případný problém
s velkou vodou“. Ani tato varianta přírodního amfiteátru nebyla realizována, nicméně město Planá
nad Lužnicí se myšlenky na vybudování amfiteátru jako nové kulturně-společenské infrastruktury
nevzdalo.
Městské akce, které se na ostrově konaly a vyžadovaly podium pro účinkující a hlediště pro diváky, se
mohly uskutečnit jenom díky nezištné pomoci sboru dobrovolných hasičů. Hasiči vše potřebné bez
nároku na odměnu zajistili. O uvedení „ostrova“ do původního stavu po všech proběhlých akcích
se vždy postarali pracovníci technických služeb města.
V roce 2017 se uskutečnila, v rámci tvorby této Studie proveditelnosti vybudování přírodního
amfiteátru v Plané nad Lužnicí, veřejná anketa, ve které se občané mohli vyjádřit k jeho výstavbě
a jeho případnému umístění. Co se týče samotné výstavby amfiteátru, byli respondenti v naprosté
většině pro. Pokud jde o jeho umístění, tak pro obě varianty (plánský „ostrov“ nebo zámecký park na
Strkově) se vyslovilo stejné procento respondentů. Na podzim stejného roku se Svatováclavské
slavnosti, které město každoročně pořádá, uskutečnily právě v zámeckém parku na Strkově. Reakce
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většiny návštěvníků těchto slavností byly příznivé, proto se město začalo klonit k variantě, umístit
přírodní amfiteátr právě v zámeckém parku na Strkově. Rada města rozhodla o zpracování úvodní
studie, jejímž výstupem má být vyjádření (kladné či záporné) k výstavbě amfiteátru včetně
doporučení jeho umístění.

1

STRUČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU

Předmětem projektu je vybudování přírodního amfiteátru v Plané nad Lužnicí. Pro realizaci projektu
jsou v současné době zamýšleny dvě lokality – plánský ostrov na parcele č. 2610 (k. ú. Planá nad
Lužnicí) a zámecký park Strkov na parcele č. 2005/1 (k. ú. Planá nad Lužnicí). V současné době jsou
obě plochy svojí funkcí rekreační a parkovou zelení.
Pro vybudování amfiteátru je možné využít volné plochy v místě proluky ve stávající zeleni.
V prostoru hlediště mohou být osazeny řady lavic s prostými konstrukcemi pro snadné vyčištění
a úklid prostor. Sklon hlediště a výškové umístění podia je navrženo dle křivky viditelnosti.
V současné době se uvažuje o možném budoucím zastřešení amfiteátru.
Při přípravě projektu byly zvažovány tři varianty:
−

nulová varianta – projekt nebude realizován,

−

varianta 1 - projekt bude realizován v lokalitě plánský ostrov,

−

varianta 2 – projekt bude realizován v lokalitě zámecký park Strkov.

Výše uvedené varianty byly zhodnoceny a porovnány a jednoznačně vyplynulo, že realizace projektu
je spojena s pozitivními dopady jak pro město – zejména pro rozvoj komunitního a kulturního života,
tak pro destinaci Táborsko (zvýšení návštěvnosti, zvýšení doby pobytu návštěvníků, vznik nových
podnikatelských příležitostí ve službách související s cestovním ruchem, vznik nových pracovních
příležitostí apod.), tak i pro další rozvoj celé jmenované oblasti.
Hlavní důvody pro vybudování přírodního amfiteátru:
−

zatraktivnění nabídky možností trávení volného času a komunitního života ve městě,

−

zvýšení kvality a úrovně poskytovaných služeb,

−

zlepšení stavu kulturně-historického dědictví,

−

zlepšení využití kulturně-historického dědictví,

−

rozšíření infrastrukturní kulturní vybavenosti v cestovním ruchu a zároveň vybudování zázemí
pro návštěvníky města, potažmo Jihočeského kraje,

−

rozšíření nabídky stávajících možností trávení volného času jak domácích, tak návštěvníků,

−

podpora rozvoje podnikání v cestovním ruchu,

−

podpora vzniku nových pracovních míst v cestovním ruchu,

−

posílení konkurenceschopnosti nabídky v oblasti cestovního ruchu v jarním a podzimním
období,

−

zvýšení počtu návštěvníků města Planá nad Lužnicí a Jihočeského kraje,
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−

prodloužení délky pobytu návštěvníků města Planá nad Lužnicí a regionu, a tím zajištění
podpory zájmu nejen o další přírodní a kulturní jedinečnosti místa, ale také o služby místních
podnikatelů,

−

vytvoření nového produktu cestovního ruchu.

Hlavním přínosem realizace přírodního amfiteátru bude vybudování kulturně-společenské
infrastruktury ve městě Planá nad Lužnicí. Bude sloužit jako veřejné, přírodní zázemí pro konání
kulturních a společenských akcí. Přispěje k obohacení kulturně-společenského života ve městě, ale
i ke zvýšení atraktivity města pro rezidenty i turisty. Připravené programy se budou dotýkat široké
palety druhů zábavy, od historické až po současnou modernu. Vybudovaný přírodní amfiteátr bude
plně odpovídat požadavkům na obdobná zařízení využívaná v cestovním ruchu a v kultuře, které
současní návštěvníci vyhledávají při návštěvě naší země. Nové zařízení poskytne dostatečnou kvalitu
a komfort všem jeho uživatelům.
Projekt bude sloužit těmto cílovým skupinám:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

občané města Planá nad Lužnicí
občané přilehlých obcí a měst
občané Jihočeského kraje
milovníci přírodních a kulturních krás Jihočeského kraje
milovníci historie a kultury
návštěvníci vyhledávající zážitky
rodiny s dětmi
zahraniční turisté
podnikatelské subjekty podnikající v cestovním ruchu a navazujících službách

Využití pro podporu rozvoje cestovního ruchu bylo doporučeno zejména z následujících důvodů:
1. Nedostatečně atraktivní a interaktivní interpretace kulturně-historických hodnot destinace –
dosavadní formy se uchylují na jedné straně k velmi odbornému výkladu (např. informační
tabule), na straně druhé k povrchní a statistické prezentaci skutečnosti. Nabídka, kterou
vybudovaní přírodního amfiteátru vytváří, je zaměřena tak, aby zde bylo umožněno konání
různých společenských aktivit. Plánované prostory objektu a následná realizace
společenských programů jsou navržené tak, aby vytvořily autentický zážitek pro návštěvníka.
2. Sezónnost – výstavba amfiteátru a jeho využití vytváří nový produkt, který není soustředěn
pouze na jednu část turistické sezóny.
3. Nedostatečná nabídka pro trávení volného času při nepříznivém počasí – výstavba a následné
využití prostor amfiteátru nabízí možnost využití právě také za nepříznivého počasí a je tak
alternativním programem a doplňkovým produktem pro návštěvníky trávící v destinaci
aktivní dovolenou.
Z výsledků průzkumu oblasti zcela jasně vyplývá, že návštěvníci destinace by přivítali nové možnosti
využití kulturních objektů a zážitků ve spojení s vyšší kvalitou služeb, interaktivitu a možnosti trávení
volného času při nepříznivém počasí. V oblasti je stále ještě výrazný vliv sezónnosti na poptávku
služeb cestovního ruchu.
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Hlavním cílem projektu bude vybudování kulturně-společenské vybavenosti – přírodního
amfiteátru v Plané nad Lužnicí – pro obyvatele města Planá nad Lužnicí a jeho další využití pro
rozvoj kulturně-společenského života ve městě Planá nad Lužnicí.
Vedlejším cílem projektu pak bude vybudování kulturní vybavenosti, jako podpora rozvoje
cestovního ruchu ve městě Planá nad Lužnicí a v destinaci Táborsko.

Po výstavbě bude mít přírodní amfiteátr následující využití:
−

jeviště, případně mobilní zastřešení, o kterém se v současné době uvažuje

−

hlediště

−

přírodní parkoviště a veřejné osvětlení

−

případně příjezdová komunikace (v případě realizace projektu v lokalitě plánského ostrova)

Z provedeného dotazníkového šetření a ankety, uskutečněné v roce 2017 mezi obyvateli
a návštěvníky města Planá nad Lužnicí, vyplynula potřeba vybudování nové kulturněspolečenské infrastruktury ve městě Planá nad Lužnicí, která by odpovídala svojí kvalitou,
rozšířila nabídku kulturně-společenských akcí v obci a přispěla k oživení společenského života
v obci.
Shrnutí:
−

Z provedených analýz rovněž vyplývá, že vzhledem k nedostatečné nabídce
infrastruktury pro cestovní ruch ve městě Planá nad Lužnicí je pro zvýšení
konkurenceschopnosti dané oblasti na trhu cestovního ruchu nezbytné inovovat produkt
destinace prostřednictvím vybudování nového zázemí pro cestovní ruch v podobě
předkládaného projektu. Realizací projektu dojde k prodloužení turistické sezóny na jarní
a podzimní období a snížení sezónnosti nabídky.

−

Z analýz také vyplývá, že vybudování infrastruktury pro kulturní vyžití v rámci cestovního
ruchu koresponduje s vývojovými trendy v oblasti poptávky v Jihočeském kraji
a zkoumaných oblastech, protože bude vytvářet moderní nabídku, zaměřující se právě na
aktivní možnosti trávení volného času, které jsou v současné době stále více požadovány
výše uvedenými cílovými segmenty. Vybudovaná infrastruktura se rovněž zaměří na
segment rodiny s dětmi, který je z hlediska poptávky velmi perspektivní. Vzhledem
k inovaci produktu Táborské destinace prostřednictvím vybudování nového kvalitního
zázemí pro kulturní vybavenost a využitelnost pro cestovní ruch lze předpokládat zvýšení
poptávky ze strany domácích i zahraničních návštěvníků v této oblasti.

−

Technické a technologické řešení vychází z postupů a technologických procesů obvyklých
pro tento typ projektu.

−

Realizace projektu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Pouze v době realizace
(po dobu stavebních prací) bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností a prašností. V provozní
etapě však nebudou žádné negativní dopady na životní prostředí.

−

Předpokládaná výše výdajů na realizaci projektu činí 4 530 000 Kč bez DPH. V případě
realizace projektu město sice bude muset vynaložit tyto finanční prostředky jednorázově
z vlastních zdrojů, ovšem ušetří finanční prostředky, které nyní opakovaně vynakládá na
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organizaci četných kulturních akcí, např. na vybudování podia nebo na zajištění laviček
či party stanů pro návštěvníky těchto akcí. V průměru činí výše těchto finančních prostředků
90 000–125 000 Kč ročně. To se tedy rovná odhadované výši roční úspory prostředků
z rozpočtu města Planá nad Lužnicí v případě realizace projektu a vybudování přírodního
amfiteátru.

2

STRUČNÝ POPIS PODSTATY PROJEKTU

2.1 IDENTIFIKACE PROJEKTU
V následující tabulce jsou uvedeny základní identifikační údaje o projektu:
Název projektu

Vybudování přírodního amfiteátru v Plané nad
Lužnicí

Místo stavby

Město Planá nad Lužnicí

Obec

Planá nad Lužnicí

ZUJ (kód obce)

552828

Poloha (GPS)

14° 42' 5'' E , 49° 21' 16'' N

IČ obce

00252654

Počet obyvatel

4028

Obec s pověřeným úřadem

Sezimovo Ústí

Obec s rozšířenou působností

Tábor

Kraj

Jihočeský

Investor

Město Planá nad Lužnicí

Statutární zástupce investora

Ing. Jiří Šimánek, starosta města

Osoba zodpovědná za realizaci projektu

Ing. Jiří Šimánek

Kontaktní údaje

Tel: 381 291 168, Mobil: +420 724 200 098, e-mail:
simanek@plananl.cz

Předběžný odhad výše
investice

Bez DPH

3 230 000 Kč + 1 300 000 Kč (vyvolaná investice

Včetně DPH

951 300 Kč

Celkem

5 481 300 Kč

Počet realizačních etap

1 etapa

2.2 LOKALIZACE PROJEKTU
Projekt bude realizován ve městě Planá nad Lužnicí. Město Planá nad Lužnicí leží na řece Lužnici
na hranici Třeboňské pánve a Vlašimské vrchoviny. Město se nachází přibližně 6 km na jih od Tábora
a 11 km severně od Soběslavi, město leží na frekventované silnici I/3.
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Mezi další zajímavosti města Planá nad Lužnicí patří například:
−
−
−

Kostel sv. Václava se slunečními hodinami
Pomník obětem 2. světové války u základní školy
Vila č. 4 v Ústrašické ulici, kde pobýval T. G. Masaryk po návratu do vlasti v dubnu 1920

První písemná historická zmínka se nachází patrně v dopise biskupa Tobiáše z Bechyně z l. 12889. V té době byla Planá součástí pražského biskupství. Na přelomu století 13. a 14. patřila k panství
Vítkovců z nedalekého Ústí. Jan z Ústí byl horlivým přívržencem Mistra Jana Husa (pobyt Husa na
Kozím Hrádku). Po nástupu katolicky orientovaného Oldřicha je však město husity vypáleno, a tak se
i Planá stává državou nově založeného husitského Tábora. Součástí táborského panství je Planá
nepřetržitě 127 let až do r. 1547. Revoluční rok 1848 přinesl převratné změny i do Plané. Stala se
samosprávnou obcí s osadami Strkov a Lhota Samoty. Dalším mezníkem pro rozvoj obce je stavba
železnice do Prahy v r. 1869. Pro místní dopravu je však důležitá i prováděná voroplavba po řece
Lužnici. Ta se provozovala až do roku 1946.
Po vzniku samostatného Československa dochází v Plané ke značnému růstu společenského
I kulturního života (Sokol, kino, knihovna, nová škola, elektrifikace, asfaltová silnice).
Přes průmyslový rozvoj (závod Silon, Madeta, Masokombinát, Vodní stavby) a ostatní civilizační
změny stále plní Planá nad Lužnicí svoji funkci příjemné a vyhledávané rekreační oblasti.
K 1. 1. 2017 měla Planá nad Lužnicí 4028 obyvatel1. Na adrese Zákostelní 720, 391 11 Planá nad
Lužnicí se nachází Městský úřad v Plané nad Lužnicí. Zastupitelstvo města má 15 členů, Rada města
má 5 členů.

1

ČSÚ k 1. 1. 2017, www.czso.cz
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Obrázek 1 Lokalizace Plané nad Lužnicí a mapa SO ORP Tábor – zdroj ČSÚ
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V současné době jsou pro realizaci projektu uvažovány dvě možné lokality:
1. plánský „ostrov“ (parcela parc. č. 2610, k. ú. Planá nad Lužnicí)
2. zámecký park na Strkově (parcela parc. č. 2005/1, k. ú. Planá nad Lužnicí).
O první zmíněné lokalitě, a sice o plánském „ostrově“, uvažovalo město Planá nad Lužnicí při
plánování vybudování přírodního amfiteátru již v roce 2013, zamýšlený projektový záměr však
nakonec nebyl realizován. Druhá lokalita, a sice park zámku Strkov byla občany města v anketě
vyhodnocena, jako neméně zajímavá, a to cca stejným poměrem hlasů, jako varianta první.

2.2.1 POPIS ZAMÝŠLENÝCH LOKALIT VČETNĚ VYHODNOCENÍ VHODNOSTI

PLÁNSKÝ „OSTROV“
Pro realizaci projektu je jako jedna z možných variant uvažována parcela parc. č. 2610 (k. ú. Planá nad
Lužnicí) na plánském „ostrově“ na řece Lužnici, poblíž jezu. Vlastníkem pozemku je město Planá nad
Lužnicí. Jedná se o pozemek označený v ÚP, jako ostatní plocha s využitím „ostatní komunikace“.
Svojí funkcí jde o rekreační a parkovou zeleň. Záměrem investora je v tomto případě dotvoření areálu
městského ostrova.
Plánský „ostrov“ byl identifikován jako vhodná lokalita pro realizaci projektu z následujících důvodů:
−

−

umístění lokality – uvažovaná lokalita plánského „ostrova“ leží v centru města Planá nad
Lužnicí a poblíž nádraží ČD, což zaručuje její snadnou dostupnost pro rezidenty
i návštěvníky města
způsob využití lokality – uvažovaná lokalita je aktuálně využívána k rekreačním účelům,
v její blízkosti se nachází např. koupaliště, samotné centrum města (náměstí) je vzdáleno
cca 600 m

Naopak, plánský „ostrov“ se jeví jako nevhodná lokalita pro realizaci projektu z následujících důvodů:
−
−

−
−

omezená kapacita lokality – uvažovaná lokalita je omezena velikostí a hranicemi
plánského „ostrova“
záplavové území (lokalita je občas ovlivněna zvýšenou hladinou Lužnice a zaplavováním
při povodních) – v případě výběru této varianty by bylo proto nutné provést nezbytné
architektonické úpravy terénu a tento fakt zohlednit i při plánování a projektování stavby
přírodního amfiteátru
nutnost vybudování doprovodné infrastruktury – zamýšlená výstavba nové komunikace
a veřejného osvětlení
vyšší náklady na realizaci projektu – výše zmíněná protipovodňová opatření by vyvolala
vyšší náklady na vybudování amfiteátru, plánovaný rozpočet pro lokalitu plánského
„ostrova“ činí 10 726 705 Kč

Obrázek 2 Katastrální mapa plánského „ostrova“
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Zdroj: Katastr nemovitostí ČR

ZÁMECKÝ PARK STRKOV
Pro realizaci projektu je jako druhá z možných variant uvažována parcela parc. č. 2005/1 (k. ú. Planá
nad Lužnicí) v zámeckém parku Strkov. Vlastníkem pozemku je město Planá nad Lužnicí. Nachází se
zde trvalý travní porost. Jedná se o park zámku Strkov, v němž se nachází několik chráněných stromů
(lip a dubů). Záměrem investora je v tomto případě zkvalitnění kulturně-historické památky zámku
Strkov, podpora společenského života v obci a oživení parku okolo zámku Strkov.
Zámecký park Strkov byl identifikován, jako vhodná lokalita pro realizaci projektu z následujících
důvodů:
−
−

−
−
−

velká kapacita zámeckého parku – jedná se téměř o „velkorysý“ volný prostor, vhodný
k pořádání větších akcí, než by umožnil plánský ostrov
umístění lokality v klidové zóně – uvažovaná lokalita zámeckého parku leží mimo
centrum města Planá nad Lužnicí, a proto nebude při pořádání kulturně-společenských
akcí docházet k rušení klidu obyvatel města; zároveň leží mimo území ohrožené rizikem
povodní, proto by nevznikla tzv. vyvolaná investice na realizaci protipovodňových
opatření
architektonický soulad stávajícího parku, zámku a navrženého amfiteátru
existence doprovodné infrastruktury – příjezdová cesta již existuje, není nutná výstavba
levnější pořizovací cena – plánovaný rozpočet pro lokalitu Strkovského zámeckého parku
činí 3 230 000 Kč – to znamená o cca 6 mil. méně než první navrhovaná varianta. Tato
cena je bez vyvolané investice v odhadované ceně 1 300 000 Kč za přírodní parkoviště
a elektro přívody.

Mapa 1 Katastrální mapa zámeckého parku Strkov

W W W . NO V I SO L U T I O N S. C O M

13/63

Zdroj: Katastr nemovitostí ČR

Naopak, zámecký park se nejeví jako vhodná lokalita pro realizaci projektu z následujícího důvodu:
−

horší dostupnost lokality – uvažovaná lokalita zámeckého parku leží mimo centrum
města Planá nad Lužnicí, a je proto hůře dopravně dostupná jak pro rezidenty, tak
i návštěvníky města.

Tento „současný nedostatek“ je možné řešit v budoucnu vybudováním přírodního parkoviště, jehož
rozpočet se předpokládá 1 mil. Kč.

2.3 POROVNÁNÍ VARIANT UMÍSTĚNÍ AMFITEÁTRU
Projekt má tři varianty:
1. variantu 0 (projekt nebude realizován),
2. variantu 1 (projekt bude realizován v lokalitě plánského „ostrova“)
3. variantu 2 (projekt bude realizován v lokalitě zámeckého parku Strkov).
Údaje popsané v tabulce níže zachycují pravděpodobný vývoj situace v případě nerealizace projektu
(varianty 0), respektive realizace projektu (varianty 1 nebo varianty 2).
V případě nerealizace projektu bude mít zhoršující se stav jednotlivých faktorů negativní vliv na
rozvoj komunitního života a sekundárně také na rozvoj cestovního ruchu ve městě a jeho okolí.
To s sebou může přinést snižování frekvence setkávání občanů města. Tento jev by měl ne příliš
pozitivní vliv na posilování komunitního života ve městě, které je nejen jedním z hlavních cílů, na
kterém se občané dohodli při tvorbě strategického plánu, ale především by se mohlo jednat
o nepříznivý celospolečenský jev, protože je potřebné posilovat sounáležitost místních obyvatel,
zejména pak nastupující generace k místu, kde žijí a kde již mají, nebo si tvoří své kořeny.
Sekundárně může nerealizace ovlivnit postupné snižování služeb návštěvníkům lokality – potažmo
regionu, kteří k tomu, aby zůstali déle na jednom místě vyhledávají také nabídky se zajímavým
kulturním a společenským programem. Multiplikačně může mít tento jev vliv na rozvoj podnikání
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v cestovním ruchu, možný zánik podnikatelských subjektů zejména ve službách v cestovním ruchu
a s tím spojený také zánik některých relevantních pracovních míst.
Nenastaly by tedy žádné multiplikační, ani synergické efekty v souvislosti s investicí, které mohou být
přidanou hodnotou, jak pro rozvoj komunitního života prostřednictvím bohaté nabídky kulturněspolečenských akcí, tak pro podporu rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji, který je v současné
době hojně podporován.
Tabulka 1 Porovnání variant zamýšleného projektu
Faktory

Varianta 0 - nerealizace

Varianta 1 – plánský
„ostrov“

Varianta 2 – zámecký
park Strkov

Podpora komunitního života v
obci

Současný stav zůstane
nebo bude klesat z důvodu
omezené možnosti
setkávání, které je
základem pro společnou
komunikaci, která vede
k udržitelnému rozvoji
nejen mezigeneračních
vztahů, ale také k posílení
sounáležitosti k místu, kde
lidé žijí

Současný stav zůstane
nebo bude růst z důvodu
rozšířených možností
setkávání a využití větší –
různorodější nabídky
kulturně společenských
akcí

Současný stav zůstane
nebo bude růst z důvodu
rozšířených možností
setkávání a využití větší –
různorodější nabídky
kulturně společenských
akcí

Motivace pro občany využívat
nabídky kulturně-společenských
akcí

Zůstane stejná, po čase
začne upadat, protože lidé
chtějí kromě tradičních
událostí také novinky,
které navštěvují v jiném
městě z důvodu chybějící
vhodné infrastruktury ve
městě

Bude růst, protože je
z mnoha důvodů pro
občany efektivnější
navštěvovat kulturněspolečenské akce přímo
v místě bydliště, než za
nimi dojíždět (např.
úspora peněz za
cestovné, úspora času –
zejména pak ve všedních
dnech, možnost brát na
vícero akcí s sebou také
děti – zejména ve
všedních dnech apod.)

Bude růst, protože je
z mnoha důvodů pro
občany efektivnější
navštěvovat kulturněspolečenské akce přímo
v místě bydliště, než za
nimi dojíždět (např.
úspora peněz za
cestovné, úspora času –
zejména pak ve všedních
dnech, možnost brát na
vícero akcí s sebou také
děti – zejména ve
všedních dnech apod.)

Doprovodná infrastruktura pro
kulturně-společenské akce ve
městě

Současný stav zůstane
stejný – tato infrastruktura
v daném okolí neexistuje

Zlepší se – vznikne nová
doprovodná
infrastruktura – jeviště,
hlediště, přírodní
parkoviště atd.

Zlepší se – vznikne nová
doprovodná
infrastruktura – jeviště,
hlediště, přírodní
parkoviště atd.

Doprovodná infrastruktura pro
cestovní ruch

Současný stav zůstane
stejný – tato infrastruktura
v daném okolí neexistuje

Zlepší se – vznikne nová
doprovodná
infrastruktura pro
cestovní ruch (také nová
kulturně-společenská

Zlepší se – vznikne nová
doprovodná
infrastruktura pro
cestovní ruch také nová
kulturně-společenská

W W W . NO V I SO L U T I O N S. C O M

15/63

Faktory

Varianta 0 - nerealizace

Varianta 1 – plánský
„ostrov“

Varianta 2 – zámecký
park Strkov

nabídka)

nabídka)

Kvalita služeb cestovního ruchu

Zůstane stejná; postupně
se bude snižovat

Zvýší se

Zvýší se

Potenciál oblasti

Zůstane stejný

Zvýší se

Zvýší se

Konkurenceschopnost stávající
nabídky cestovního ruchu

Zůstane stejná; postupně
se bude snižovat

Zlepší se

Zlepší se

Doba pobytu turistů v dané
oblasti

Zůstane stejná; postupně
se bude zkracovat

Prodlouží se

Prodlouží se

Nové podnikatelské příležitosti

Nevzniknou žádné

Vzniknou nové
(stravování, služby pro CR
apod.)

Vzniknou nové
(stravování, služby pro CR
apod.)

Kapacita zamýšlené lokality

–

Omezená velikostí a
hranicemi ostrova

Potenciál využití celé
plochy, která je větší než
ostrov

Umístění zamýšlené lokality

–

V centru města, s dobrou
dopravní dostupností,
hrozí riziko rušení
místních obyvatel;
umístění v záplavové
zóně (nutnost provedení
nutných opatření a úprav)

V klidové zóně, mimo
centrum města, avšak
s horší dopravní
dostupností v přijatelné
vzdálenosti z centra pro
pěší

Stávající využití zamýšlené
lokality

–

Rekreační účely a parkový
charakter

Rekreační účely a parkový
charakter

Doprovodná infrastruktura

–

Nutnost vybudování nové
příjezdové komunikace

Existence příjezdové
komunikace

Nutnost vybudování
parkoviště

Nutnost vybudování
parkoviště

Nutnost řešení přípojky
elektrické energie

Nutnost řešení přípojky
elektrické energie

10 726 705 Kč

3 908 300 Kč

Plánovaná výše výdajů

–

Zdroj: Zpracovatel
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V případě realizace projektu bude v každém případě (při výběru varianty 1 i varianty 2) zapotřebí řešit
přírodní parkoviště a přípojku elektrické energie. Investice do vybudování přírodního parkoviště je
odhadováno na cca 1 mil. Kč a investice nutná pro zřízení elektrické přípojky je odhadována cca
300 tis. Kč.

2.4 VÝCHOZÍ STAV A PROBLÉMY, KTERÉ PROJEKT ŘEŠÍ
O konkrétním umístění projektu se stále debatuje, v úvahu přichází plánský „ostrov“ (parcela parc.
č. 2610, k. ú. Planá nad Lužnicí), nebo zámecký park Strkov (parcela parc. č. 2005/1, k. ú. Planá nad
Lužnicí). Obě parcely jsou v majetku města Planá nad Lužnicí. V současné době se jedná o zatravněné
plochy, které plní funkci rekreační a parkové zeleně. Pro umístění amfiteátru bude využita volná
travnatá plocha uprostřed plánského „ostrova“, nebo uprostřed zámeckého parku Strkov. Projekt
počítá s provedením potřebných architektonických a dispozičních úprav, které budou nezbytné jak
v lokalitě plánského „ostrova“, tak v lokalitě zámeckého parku Strkov. Záměrem investora je
v případě plánského ostrova dotvoření areálu městského ostrova, v případě zámeckého parku jeho
oživení a těsnější propojení s centrem města.
Projekt řeší zejména následující aspekty rozvoje komunitního života ve městě, potažmo podpory
rozvoje cestovního ruchu jak ve městě, tak i v Jihočeském kraji.

2.4.1 OMEZENÁ NABÍDKA PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU VE VENKOVNÍM
PROSTŘEDÍ
Amfiteátr nabízí možnost pořádání kulturně-společenských akcí ve venkovním prostředí, a za účasti
většího množství návštěvníků. To znamená, že se stává atraktivnější pro pořádání akcí vhodných
nejen pro venkovní produkci, ale také pro více lidí. Předpokládá se, že by tyto akce navštěvovali jak
„domácí“, tak lidé z okolních obcí a měst a pochopitelně v době turistické sezóny také turisté, kteří
navštíví nejen město, ale také Jihočeský kraj a hledají kvalitní a zajímavé kulturně – společenské
vyžití.
Mohou být rozšířené služby nejen pro místní, ale také specifické služby pro návštěvníky trávící zde
aktivní dovolenou, což výrazně zvýší atraktivitu města – což předpokládá vyšší zájem o město a vyšší
zájem u využití služeb zde (ubytování, stravování apod.). To přináší podporu podnikatelských aktivit
v místě.
Do budoucna se počítá s možným zastřešením amfiteátru, čímž by se rozšířily možnosti pořádání
kulturně-společenských akcí i za nepříznivého počasí.

2.4.2 SEZÓNNOST A VYTVÁŘENÍ NOVÝCH TRADIC
Amfiteátr nabízí možnost prodloužení pro pořádání kulturně-společenských akcí na jaře a na podzim,
v případě jeho budoucího zastřešení se sezóna prodlouží i o vybrané zimní měsíce a vybrané aktivity.
To by znamenalo možnost vytváření nových tradičních kulturně-společenských aktivit a setkávání
a zároveň podporu již tradic stávajících tím, že se jich bude moci zúčastnit více obyvatel města,
potažmo okolních obcí a návštěvníků, kteří lokalitu vyhledávají mimo tradiční turistickou sezónu.
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3

CÍLE A PŘÍNOSY PROJEKTU, CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU

Projekt má zajímavý potenciál pro zvýšení smysluplného využití krásných plánských lokalit. Může
posílit komunitní život v obci a zároveň ekonomický význam cestovního ruchu a kulturněspolečenských aktivit, jako nástroje stabilizace a diverzifikace ekonomické základny v městském
prostoru.
Hlavním cílem projektu je rozšíření stávající kulturně-společenské vybavenost města pro jeho
občany, kteří by tak získali krásné místo pro společenské setkávání, kde by bylo možné
prohlubovat a vytvářet nové formy setkávání včetně podpory zachování tradičních kulturních
aktivit.
Dalšími cíli projektu jsou:
−

zatraktivnit nabídku možností trávení volného času a posílení komunitního života ve městě,

−

zvýšit kvalitu a úroveň poskytovaných služeb,

−

zlepšit stav kulturně-historického dědictví,

−

zlepšit využití kulturně-historického dědictví,

−

zlepšit infrastrukturní kulturní vybavenost v cestovním ruchu a zázemí pro návštěvníky
města, potažmo Jihočeského kraje,

−

rozšířit nabídku možností trávení volného času,

−

podpořit rozvoj podnikání v cestovním ruchu,

−

podpořit vznik nových pracovních míst v cestovním ruchu,

−

posílit konkurenceschopnost nabídky v oblasti cestovního ruchu v jarním a podzimním
období,

−

zvýšit počet návštěvníků města Planá nad Lužnicí a regionu,

−

prodloužit délku pobytu návštěvníků města Planá nad Lužnicí a regionu a tím podpořit zájem
nejen o další přírodní a kulturní jedinečnosti místa, ale také podpořit zájem o služby místních
podnikatelů,

−

vytvořit nový produkt lokálního cestovního ruchu.

Hlavním přínosem projektu bude vybudování kulturně-společenské infrastruktury ve městě. Bude
sloužit jako veřejné, přírodní zázemí pro konání kulturních a společenských akcí. Přispěje k obohacení
kulturně-společenského života ve městě, i ke zvýšení atraktivity města pro rezidenty a také turisty.
Připravené kulturně – společenské programy se budou dotýkat široké palety druhů zábavy, od
historické až po současnou modernu. Vybudovaný přírodní amfiteátr bude plně odpovídat
požadavkům na obdobná zařízení využívaná v cestovním ruchu a v kultuře, které současní návštěvníci
vyhledávají při návštěvě naší země. Nové zařízení poskytne dostatečnou kvalitu a komfort všem jeho
uživatelům.
Projekt bude sloužit zejména těmto cílovým skupinám:
−
−

občané města Planá nad Lužnicí
občané přilehlých obcí a měst
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−
−
−
−
−
−
−

občané Jihočeského kraje
milovníci přírodních a kulturních krás Jihočeského kraje
milovníci historie a kultury
návštěvníci vyhledávající zážitky
rodiny s dětmi
zahraniční turisté
podnikatelské subjekty podnikající v cestovním ruchu a navazujících službách
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Tabulka 2 Cílové skupiny projektu Vybudování amfiteátru v Plané nad Lužnicí
občané města Planá nad Lužnicí,
občané přilehlých obcí a měst,
občané Jihočeského kraje

Vzhledem ke spíše regionálnímu významu města Planá nad Lužnicí jsou tyto cílové
skupiny velice významné z hlediska rozvoje komunitního života. Tito občané tráví
svůj volný čas ve městě, vyhledávají různý typ aktivit, např. kulturně-společenské,
které navíc slouží k posílení kulturně-společenského života ve městě
a sounáležitosti mezi jeho občany, mezi přilehlými obcemi a podporují posílení
sounáležitosti a hrdosti ke svému kraji.

milovníci přírodních a kulturních
krás Jihočeského kraje, milovníci
historie a kultury

Tato cílová skupina je stále významným zdrojem příjmů (město i podnikatelé ve
městě) a potenciálně také skupinou návštěvníků, kteří mohou napomoci překlenout
mimosezónní výkyvy v návštěvnosti.

návštěvníci vyhledávající zážitky

Všeobecně roste poptávka po zážitkovém cestovním ruchu („experience“)
a alternativních způsobech volného času napříč věkovými skupinami (interaktivní
expozice, vnímání více smysly, netradiční pojetí, "být u toho", "vyzkoušet si...").
Tato oblast oslovuje více segmentů (není tedy z tohoto pohledu jednoznačná) a její
velkou předností je potenciál pro rozvoj cestovního ruchu i mimo sezónu.

rodiny s dětmi

Rodiny s dětmi přijíždějí za klidným prostředím uprostřed atraktivní přírody, rádi
využívají doprovodných služeb a možností zábavy pro celou rodinu. V poslední době
vzrostly jejich nároky na kvalitu ubytování a možnosti stravování, přestože se jedná
spíše o střední příjmové segmenty (nižší příjmové segmenty se orientují stále spíše
na kempy). Dovolená je především pobytová, s délkou pobytu přibližně týden, kdy
je prostor na návštěvu zajímavých kulturních atraktivit.

zahraniční turisté

Jak pravidelní, tak i příležitostní návštěvníci, zejména z Německa a Rakouska.
Spektrum důvodů návštěvy je široké (cykloturistika, pěší turistika, památky, známí,
historické vazby, gastronomie, nákupy apod.). Převažují individuální návštěvníci,
ovšem časté jsou i organizované skupiny (zájezdy organizované cestovní kanceláří,
školní výlety, zájmové skupiny).

podnikatelské subjekty podnikající
v cestovním ruchu a v navazujících
službách

Cílová skupina podnikatelů respektive subjektů podnikajících v cestovním ruchu je
velice významná pro celkový ekonomický rozvoj města a regionu. Cestovní ruch se
stává velice významnou součástí ekonomiky státu, neboť roste počet návštěvníků,
rozšiřuje se nabídka služeb a roste jejich kvalita, což generuje stále rostoucí příjmy
v tomto odvětví a přitahuje nové podnikatelské subjekty. Díky tomu vznikají nová
pracovní místa.

Zdroj: Zpracovatel
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4

OČEKÁVANÝ STAV PO REALIZACI PROJEKTU

Předmětem projektu bude vybudování kulturní nemovitosti – přírodního amfiteátru – a jeho další
využití pro rozvoj komunitního života v obci, potažmo podpory rozvoje cestovního ruchu.
Očekávaným stavem po realizaci projektu je:
1. vybudování přírodního amfiteátru v Plané nad Lužnicí a primárně jeho využití pro obyvatele
města
2. větší atraktivita města pro obyvatele i návštěvníky a pro využití v rozvoji cestovního ruchu
3. prodloužená délka pobytu turistů v Plané nad Lužnicí – zvýšení tržeb poskytovatelů služeb
nejen v rámci cestovního ruchu,
−

vytvořený nový produkt cestovního ruchu, vytvořené podmínky pro rozvoj podnikání
v cestovním ruchu

−

vytvořené podmínky pro vznik nových pracovních míst (rozvoj podnikání v CR), a tím
podpořený ekonomický rozvoj města.

Jedním z výše uvedených cílů projektu a očekávaných přínosů projektu je vytvořit zcela nový produkt
cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že by se mohlo jednat o významný ekonomický prvek, který
podpoří rozvoj města z dalšího aspektu je mu věnována následující část, a to zejména z důvodu
pochopení souvislostí v širším kontextu – konkrétně způsobu pojetí marketingu – respektive
„zobchodování“ nad rámec domácích, komunitních aktivit.
Na vybudovaný amfiteátr je možné pohlížet také, jako na nový produkt, a to trojím způsobem:
1. destinace Planá nad Lužnicí/Táborsko jako produkt cestovního ruchu (širší pojetí),
2. nové kulturní zařízení v podobě nově vybudované přírodního amfiteátru v Plané nad
Lužnicí jako produkt cestovního ruchu (užší pojetí)
3. rozšířená nabídka kulturně-společenských aktivit.
Produkt/služba cestovního ruchu může být hodnocen a analyzován z mnoha aspektů – jeho hlavních
složek, jeho součástí, způsobu poskytování, z časového hlediska trhu i individuální spotřeby atd.
Každý aspekt přináší městu významné poznatky a závěry pro jeho další vývoj, vytváření
i marketingovou komunikaci.
Kapitola 6 této studie zabývající se marketingem neřeší pouze základní aspekty marketingového mixu
(produkt, cena, marketingová komunikace, distribuce), ale rovněž faktory specifické pro marketing
cestovního ruchu (lidský faktor, tvorba balíčků služeb, vytváření programů a partnerství), protože pro
zařízení tohoto charakteru, tzn. nekomerční infrastrukturu kulturního zaměření pro širokou
veřejnost, je určení některých složek marketingového mixu velmi komplikované např. cena či
distribuce. V tomto případě je proto nezbytné nahlížet na nové kulturně-společenské zařízení
z širšího pohledu, tzn. jako součásti produktu konkrétní destinace.
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5

ETAPY PROJEKTU

5.1 PŘEDINVESTIČNÍ ETAPA PROJEKTU
Předinvestiční etapa trvá od schválení záměru zastupitelstvem města k vlastnímu zahájení realizace
projektu. Pro schválení projektového záměru je třeba shromáždit a analyzovat veškerá potřebná data
(socio-demografická analýza, technické informace, marketingová analýza a strategie, finanční
a ekonomická analýza apod.) a vytvořit projektový tým. Poté následuje zpracování projektové
dokumentace a příprava položkového rozpočtu projektu. Zástupci města zanalyzují finanční možnosti
a zvolí tu nejvhodnější variantu.

5.2 INVESTIČNÍ ETAPA
Projekt koncipován jako jednoetapový. Investiční etapa tedy zahrnuje celou realizaci projektu,
spočívající v:
a. výstavbě přírodního amfiteátru v Plané nad Lužnicí – bude využit volný prostor, který se
změní v kulturní centrum města. Výstavbou vznikne následující:
− přírodní amfiteátr (jeviště, možnost následně řešit jeho zastřešení)
− hlediště
− následně přírodní parkoviště
b. managementu projektu – ten se týká zejména:
− odborné řízení projektu
− realizace transparentních výběrových řízení,
− dodržení finančního a časového harmonogramu,
− bezvadné ukončení akce a uvedení do provozu
c. inženýrské činnosti:
− autorský dozor
− stavební dozor
− koordinátor BOZP
U objektu nebude prováděn zkušební provoz.

5.3 PROVOZNÍ ETAPA
Podoba nově vystavěného kulturního objektu – přírodní amfiteátr v Plané nad Lužnicí:
−
−
−

přírodní amfiteátr (jeviště, možnost následně řešit jeho zastřešení)
hlediště
následně přírodní parkoviště

Finanční zajištění projektu bude spočívat především v investicích do udržování a dalšího rozvoje
vybudovaného kulturního zařízení přírodního amfiteátru. Hlavním zdrojem finančních prostředků
jsou prostředky města a vstupné. Investor, tedy město Planá nad Lužnicí, je plně seznámen s výší
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těchto prostředků a je připraven plně hradit údržbu kulturního objektu a provoz zařízení. Přičemž
bylo při podrobném rozboru současných investic do pořádání kulturních aktivit zjištěno, že pořízením
vlastního kulturního zařízení dojde k významné úspoře nákladů na pořádání jednotlivých akcí,
protože nebude nutné vybrané služby a zařízení nutná pro průběh akcí nakupovat externě.
Tabulka 3 Konzervativní odhad příjmů a výdajů
POLOŽKA

2018

2019

2020

2021

2022

PROVOZNÍ PŘÍJMY

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

počet návštěvníků

800

900

1 000

1 100

1 200

Kč/vstup

100
115 000

100
115 000

100
115 000

100
115 000

100
115 000

náklady na vystupující

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

údržba

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

pojištění

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

energie

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

ROZDÍL

-35 000

-25 000

-15 000

- 5 000

5 000

PROVOZNÍ VÝDAJE

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen z rozpočtu města Planá nad Lužnicí, konkrétně z finančních
prostředků určených na rozvoj kultury ve městě.
Je však také potřeba zmínit významné roční úspory z provozních výdajů města, které se budou
podílet na celkovém pozitivním výsledku celkového hospodaření. Tyto údaje jsou podrobně
rozepsané v kapitole 10 Finanční plán.
Zde je uvedena pouze pro orientaci v kontextu tabulka s rámcovým propočtem ročních úspor.
Tabulka 4 Předpokládané úspory (výdaje na Svatováclavské slavnosti 2016)

Průměrné roční výdaje

Technické služby města

Lavičky

Podium

Party stany

50 000 Kč

5 000 Kč

15 000 Kč (malé)

20 000 Kč

50 000 Kč (velké)
Celková úspora

90 000–125 000 Kč
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MARKETING NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

Níže uvedené informace pomáhají pochopit význam nově vybudovaného Amfiteátru v kontextu
nabídky infrastruktury cestovního ruchu v Jihočeském kraji, a to zejména z důvodu možností rozšíření
nabídky služeb, které návštěvníci Jihočeského kraje požadují pro to, aby zde strávili více nocí, než je
dosavadní průměr, čímž mohou ekonomicky podpořit lokality, které v rámci svého pobytu navštíví.

6.1 ANALÝZA NABÍDKY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
6.1.1 JIHOČESKÝ KRAJ
Jihočeský kraj je s rozlohou 10 057 km2 druhým největším krajem České republiky (po Středočeském
kraji s rozlohou 11 054 km2). Jeho nejbližšími sousedy jsou Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Kraj
Vysočina a západní cíp Jihomoravského kraje, na jihu za hranicí České republiky pak sousedí
s Německem a Rakouskem.
Jihočeský kraj má ze všech regionů ČR nejnižší hustotu osídlení (62 obyvatel na 1 km2) a také proto se
může pyšnit zachovalým přírodním bohatstvím a pověstnou malebností krajiny. Pro jihočeskou
krajinu jsou typické rozmanité vodní plochy, na které je navázán tradiční rybářský průmysl. Lesy na
území kraje jsou hodnocené z 80 % jako nepoškozené, zbylá pětina je hodnocena jako mírně
poškozená. Území Jihočeského kraje má podle statistik Ministerstva životního prostředí ČR jedno
z nejčistších ovzduší v celé České republice.
Území a jeho využití má tradičně charakter spíše rekreační než průmyslový. V Jihočeském kraji se
nachází přibližně 300 maloplošných chráněných území a řada chráněných přírodních výtvorů. Celkem
je chráněno téměř 20 % území kraje. Předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu jsou zde oproti jiným
regionům České republiky nadstandardní – zejména díky bohatému propojení přírodního, kulturního
a historického bohatství (včetně lázeňské tradice).
6.1.1.1

PRIMÁRNÍ NABÍDKA

Kulturně-historický potenciál
−

−
−
−

−

na seznamu UNESCO jsou zapsané 2 památky – Holašovice a Český Krumlov; Český
Krumlov je zároveň podle průzkumu agentury CzechTourism 17. nejnavštěvovanější
turistický cíl v ČR za rok 2008,
mezi nejnavštěvovanější místa kraje patří Státní hrad a zámek Český Krumlov, Státní
zámek Hluboká nad Vltavou a ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou,
městskými památkovými rezervacemi jsou historická centra měst České Budějovice,
Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice, Slavonice, Tábor a Třeboň,
významná je lidová architektura, především tzv. selské baroko; mezi nejznámější památky
tohoto druhu patří náves v Holašovicích, která byla v roce 1998 zařazena mezi památky
chráněné UNESCO,
další neméně významné historické a kulturní památky jsou např. Státní hrad a zámek
Jindřichův Hradec, Zámek Orlík nad Vltavou, Státní hrad Zvíkov, Slavonice, Písek, Státní
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−

zámek Kratochvíle, Státní hrad Rožmberk, klášter Zlatá Koruna či Státní zámek Červená
Lhota,
− řada dalších hradů a zámků, přírodních turistických atraktivit, lidové architektury,
− pro propagaci regionu a oživení cestovního ruchu lze využít také technické památky
(plavební kanály, vodohospodářské stavby, úzkokolejky či železnice Tábor-Bechyně),
− ucelená nabídka muzeí a galerií,
− široká nabídka kulturně-společenských aktivit v letní sezóně:
▪ Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově,
▪ Táborská setkání,
▪ Slavnosti Zlaté solné stezky v Prachaticích,
▪ Holašovické selské slavnosti,
▪ otáčivé hlediště v Českém Krumlově,
▪ Husitské dny,
▪ hudební festivaly.
neuspokojivá nabídka akcí v zimních měsících.

Přírodní potenciál
−
−

−

−

na území Jihočeského kraje se nachází více než 250 přírodních rezervací a přírodních
památek (z toho 24 Národních přírodních rezervací a Národních přírodních památek),
jsou zde 3 chráněné krajinné oblasti: Šumava (3. největší CHKO v České republice, na
jejímž území je také Národní park Šumava o rozloze 69 030 hektarů), Třeboňsko a Blanský
les,
nejvýznamnější přírodní pozoruhodnosti: Národní park Šumava, Novohradské hory,
Třeboňská a Českobudějovická pánev, umělé vodní nádrže (Lipno, Orlík i stovky
jihočeských rybníků), Žofínský a Boubínský prales, Chráněná krajinná oblast Blanský les či
lokalita Česká Kanada,
Jihočeský kraj má největší procentní podíl vodních ploch v ČR (4 % z celkové rozlohy
kraje). Tvoří ho jak umělé nádrže - největší vodní nádrž v ČR Lipno (4870 ha), tak největší
rybník v ČR Rožmberk (489 ha).

6.1.1.2 SEKUNDÁRNÍ NABÍDKA
Ubytovací kapacity
−

−
−

984 hromadných ubytovacích zařízení, 17 691 pokojů, 51 381 lůžek, 13 967 míst pro
stany a karavany nerovnoměrné pokrytí území zařízeními s vyšším standardem ubytování
(4* a více)
výrazně nejvyšší počet míst pro stany a karavany a po Praze také nejvyšší počet lůžek
v celé ČR
velmi rozvinutá nabídka pro "rodinné dovolené" a méně náročné turisty, slabší nabídka
pro náročné turisty a kongresovou turistiku

Infrastruktura pro cykloturistiku
−

rychle se rozšiřující síť cyklotras (více než 4 300 km) - slabou stránkou cyklotras je fakt, že
značná část vede po automobilových komunikacích
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−
−

rozvíjí se síť doplňkových služeb - speciální autobusy pro cyklisty, půjčovny kol
výhoda existence Nadace Jihočeské cyklostezky (NJC), jejímž úkolem je koordinace
a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji

Infrastruktura pro pěší turistiku
−
−
−

hustá síť dobře značených turistických cest – k dispozici více než 5 100 km značených
stezek
systém turistického značení Klubu českých turistů je doplněn souborem orientačních
map, které pokrývají celé území republiky
oblíbené oblasti pro pěší turistiku: Šumava, Třeboňsko, Novohradské a Písecké hory,
okolí řek i měst

Infrastruktura pro hipoturistiku
−
−

v Jihočeském kraji existuje několik desítek stanic a center pro jezdecký sport, která jsou
dobře rozmístěna po celém území kraje
více než 700 kilometrů značených jezdeckých stezek

Infrastruktura pro kongresovou turistiku
−
−

−

kongresová turistika naráží snad nejvíce na bariéru špatné dopravní dostupnosti
Jihočeského kraje
slabšímu zájmu odpovídá také nabídka infrastruktury – není problém zajistit kongresy pro
cca 100 osob (v roce 2008 bylo na území kraje 10 zařízení schopných uspořádat
konferenci pro 100 účastníků; uspořádáno bylo 132 akcí, kterých se zúčastnilo 18 019
účastníků)
Jihočeský kraj nemá kapacity pro organizaci "velkých kongresů" pro 500 a více účastníků
(zejména v důsledku špatné dopravní dostupnosti zde není po takovýchto akcích ani
dostatečná poptávka)

Infrastruktura pro aktivní dovolenou – léto
−
−

−
−

−
−

ideální přírodní předpoklady – v regionu k dispozici nejen hory, ale i roviny, mnoho řek,
rybníků a vodních nádrží
mnoho sportovních možností pro tradiční sporty, rozvoj infrastruktury pro nové
a adrenalinové sporty (seskoky padákem či paragliding, Lanový park Libín či aktivity jako
je projekt Na koloběžce dolů z Kletě)
rozvinutá nabídka golfových resortů navštěvovaných jak zahraničními, tak domácími
turisty
dobré podmínky pro in-line skating – nejznámější in-line trasy: trasa České BudějoviceHluboká nad Vltavou, trasa Třeboň (u sv. Petra a Pavla) -Vitmanov, trasa Chlum
u Třeboně (Kosky)-hájovna Nová Huť, trasa Kvilda-Bučina, trasa Modrava-Rybárna a další
široká nabídka doplňkových služeb spjatých se sportem, jako jsou půjčovny lodí, raftů, kol
a dalšího vybavení
postupně se zlepšuje nabídka pro případ nepříznivého počasí (kryté bazény a vodní
parky, sportovní haly)
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Infrastruktura pro aktivní dovolenou – zima
−
−
−
−

sjezdové lyžování na Zadově, Kramolíně (Skiareál Lipno)
více než 130 km značených tras pro běžecké lyžování (podle údajů Klubu českých turistů)
na Šumavě, v okolí Lipna, v Novohradských horách a České Kanadě
nejdelší bruslařská dráha v ČR na Lipně
nevýhodou je nižší nadmořská výška středisek v porovnání s jinými destinacemi (horská
centra v ČR a zejména v blízkých rakouských Alpách i na rakouské straně Šumavy –
Hochficht, Sternstein)

6.1.2 TÁBORSKO

6.1.2.1 PRIMÁRNÍ NABÍDKA
Jedná se o turisticky rozmanitý region, nabízející celou řadu přírodních zajímavostí a historických
památek.
Řeka Lužnice pramení v Rakousku na západním svahu Aichelbergu v Novohradských horách nedaleko
města Gmünd v nadmořské výšce 920 m. Původní, často meandrující a neupravované koryto řeky
mezi obcemi Stará Hlína a Majdalena je i se svým okolím dnes známé jako přírodní rezervace
Meandry Lužnice (Meandry Lužnice jsou přírodní rezervací o rozloze 90,25 ha vyhlášenou v roce
1994. Chráněn je přirozeně meandrující tok řeky Lužnice v délce 2,8 km s řadou tůní a mrtvých
ramen. Lokalita se vyznačuje pestrými společenstvy především bezobratlých živočichů (vážky,
chrostíci, pavouci, korýši, měkkýši a další).
V širokém okolí města Tábor se rozprostírá turistická oblast s názvem Toulava. Hlavními
turistickými atrakcemi regionu jsou historické centrum města Tábor s gotickou radnicí, katakombami,
kostelem Proměnění Páně, středověkými hradbami či poutním kostelem v Klokotech nebo Milevský
klášter. Vodáky láká řeka Lužnice, jejíž tok zde prochází nejhezčím úsekem v hlubokém skalnatém
kaňonu. K historickým, ale i lázeňským městům patří Bechyně s technickou památkou – mostem
zvaným Bechyňská duha, po němž vede nejstarší elektrifikovaná železniční trať v Rakousku-Uhersku,
postavená Františkem Křižíkem. Přírodní zajímavostí regionu je Chýnovská jeskyně, nejstarší
zpřístupněná jeskyně na našem území. Jeskyně byla objevena roku 1863 při práci v lomu, kdy
jednomu z lamačů spadlo do pukliny ve skále kladivo. Roku 1868 se po úpravách stala první turisticky
zpřístupněnou jeskyní na území České republiky. V současné době si cca 300 m dlouhou trasu
prohlédne až 40 000 návštěvníků ročně. V polovině 20. století byla jeskyně vyhlášena přírodní
rezervací a v roce 1992 převedena do kategorie národní přírodní památka. Zvláštností je střídání
bělostného krystalického vápence s barevnými pruhy amfibolitů. Jde také o největší známé zimoviště
netopýra řasnatého. V roce 2012 byla zavedena regionální značka výrobků a služeb „TOULAVA
Regionální produkt" v rámci Asociace regionálních značek. V roce 2013 vznikla obecně prospěšná
společnost Toulava, která byla založena s podporou obcí a Místních akčních skupin. Státní přírodní
rezervace Rašeliniště Borkovická blata jihozápadně od Soběslavi nabízí naučnou stezku, kde lze
poznávat blatskou krajinu s typickými rostlinami (rojovník bahenní, rosnatka okrouhlolistá, rašeliník,
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klikva). Zajímavým úkazem jsou zde ojedinělé, dosud zachované písečné přesypy podél Lužnice
a Nežárky, které jsou projevem fosilní činnosti větru.
Region láká nejen svými přírodními krásami, ale i starými městy a historickými památkami.
Archeologické nálezy nevylučují osídlení v místě historického jádra města Tábora již v pravěku, reálná
je existence keltského oppida. Doloženo je osídlení na Táborsku v prvním tisíciletí našeho letopočtu.
V dalších stoletích se i na tomto území střetávaly zájmy nejsilnějšího panovnického rodu na jihu Čech
– Rožmberků a českých králů. Byly proto stavěny tvrze a hrady, které měly sloužit k obraně
a k ochraně zájmů jedné nebo druhé strany. Tvrze byly později opuštěny (četné zříceniny),
přestavěny na hrady a zámky nebo začaly sloužit jinému účelu (Choustník, Chýnov, Radenín, Dráchov,
Sudoměřice u Tábora, Hamr u Veselí nad Lužnicí).
Mezi další turistické zajímavosti lokality patří:
−

Kozí Hrádek (zřícenina hradu u Sezimova Ústí)

−

Klokoty (barokní komplex domů v Táboře)

−

Bechyně (zámek, lázně)

−

Křižíkova elektrická dráha Tábor – Bechyně (první elektrifikovaná železnice u nás)

−

Choustník (zřícenina hradu jihovýchodně od Sezimova Ústí)

−

Dobronice u Bechyně (zřícenina hradu)

−

Příběnice, Příběničky (zříceniny hradů jihozápadně od Tábora)

−

Borotín (zřícenina hradu severně od Tábora)

−

Červená Lhota (zámek východně od Soběslavi)

−

řetězový most u obce Stádlec (technická památka mezi Táborem a Bechyní)

6.1.2.2 SEKUNDÁRNÍ NABÍDKA
Jedná se o region s velmi dobrou dopravní dostupností. Atraktivita lokality však klesá z hlediska
celoročního turistického využití. Jednoznačnou nevýhodou je převážná využitelnost turistické nabídky
v letní sezóně. Tento problém se město snaží vyřešit realizací projektu vybudování přírodního
amfiteátru v Plané nad Lužnicí, který napomůže prodloužení sezóny na jaře a na podzim a v případě
budoucího zastřešení i v zimě. Projekt tak napomůže k eliminaci problému silné sezónnosti nabídky
cestovního ruchu.

6.1.3 PLANÁ NAD LUŽNICÍ
Mezi turistické zajímavosti Plané nad Lužnicí patří následující přírodní a historické památky.
Ostrov Markéta
je přírodní památkou, která je zajímavá nejen svým poměrně netypickým názvem, jehož součástí je
jméno světice (sv. Markéty), ale také svou polohou – území je tvořeno ostrůvkem uprostřed rybníka
Hejtman (26 ha) v katastrálním území Planá nad Lužnicí. S východním břehem Hejtmanu je ostrov
spojen úzkým náspem a lávkou. Území lze navštívit pouze přes provoz Rybářství Tábor a.s., středisko
Strkov po úzké šíji a tudíž je veřejnosti nepřístupné.
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Zámecký park v Plané nad Lužnicí – Strkově
v současné době představuje velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Park se nachází 8 km
jihovýchodně od Tábora v jižní části Plané nad Lužnicí. Přírodně krajinářský park o výměře 5 ha je
vlastnictvím Města Planá nad Lužnicí, které ho získalo od pozemkového fondu. Areál zámku a menší
parková plocha před ním je ve vlastnictví soukromé společnosti. Park leží v nadmořské výšce 420 m
mezi zámkem a Strkovským rybníkem. Na severní straně jej lemuje silnice, která vede kolem zámku
na hráz rybníka. Ze severovýchodní a východní strany tvoří hranici Strkovský rybník. Na jižní straně
navazuje na soukromé pozemky a v rohu na soukromé zahrady. Na západní straně tvoří hranici
oplocený areál soukromé firmy. V jižní části navazuje na park obnovená lipová alej v délce více než
1 km.
Cílem města Planá nad Lužnicí byla přeměna opuštěného zanedbaného parku, v místo rozkvětu, krásy
a pohody. Toho bylo dosaženo odstraněním silně poškozených a nemocných stromů a nevhodných
náletových dřevin, ošetřením perspektivních stromů, výsadbami hodnotných dřevin a přeměnou
ruderálních porostů na travnaté plochy. Obnova zámeckého parku byla dokončena v roce 2014. Na
podzim 2017 byl park doplněn o dřevěné sochy. Park je tak ideálním místem pro odpočinek a rekreaci
jak občanů města Planá nad Lužnicí, tak jeho návštěvníků.
Přírodní park Turovecký les
se nachází v blízkosti Strkovského rybníka, který má rozlohu 20,3 km² a rozkládá se na ploché
pahorkatině v povodí Lužnice. Jedná se o přírodní zalesněný park se zpevněnou komunikací – vhodné
i pro cykloturistiku.
Přes město Planá nad Lužnicí vede řada turistických tras (pěších/cyklistických), které jsou
v indikativním seznamu Klubu českých turistů Tábor. Jako je např. pěší trasa kolem Maršovského
potoka, která se nachází kolem řeky Lužnice směrem na Ústrašice.
Kostel svatého Václava
je dominantou města z roku 1357. Roku 1666 byl přestavěn původně gotický kostel sv. Václava
z roku 1357. V roce 1796 prochází kostel další obnovou. Z té doby pochází i plánská kostelní věž. Nad
severním vchodem stojí vysoký reliéf sv. Václava z roku 1939 od J. V. Duška. Vnitřní výzdobu kostela
tvoří oltářní obraz sv. Václava od J. Mathausera z roku 1900, obrazy od V. Myslivečka a novobarokní
sochy a doplňky.
Kaple Panny Marie Klokotské
se nachází na levé straně silnice při výjezdu z Plané nad Lužnicí směrem na Tábor, před řadovými
domky, stojí kaplička Panny Marie Klokotské. Byla postavena roku 1736 na památku velkého požáru
města, který postihl Planou v roce 1715.
Zámek na Strkově
se nachází Na jihovýchodním okraji Plané nad Lužnici na návrší nad městečkem, obklopený anglickým
parkem. Byl postaven v roce 1903, jako letní sídlo rodiny Harrachů. V létě 1915 pracoval v zámečku
Oskar Nedbal na dokončení své třetí operety – Vinobraní. Ta měla 11. 2. 1916 premiéru ve Vídni,

W W W . NO V I SO L U T I O N S. C O M

29/63

českou v květnu ve Vinohradském divadle v Praze, kde ji dirigoval autorův synovec Karel Nedbal
a režii měl Karel Hašler. Strkovský zámek mohl docela dobře být i předobrazem zámku ze
stejnojmenné knihy Franze Kafky. Spisovatel v Plané nějaký čas pobýval, a právě zde román „Zámek“
dopsal.
Fara
je architektonicky cenná jednopatrová budova z roku 1784 s bosovanými nárožími a krytou
mansardovou střechou. Přízemí fary v současnosti slouží jako městská výstavní galerie (v 1. patře se
nachází muzeum, ve 2. patře pak přednáškový sál).

6.2 ANALÝZA POPTÁVKY
6.2.1 PROFIL NÁVŠTĚVNÍKA JIHOČESKÉHO KRAJE

6.2.1.1 ZMĚNY VE STRUKTUŘE OBYVATELSTVA
Z hlediska věkové struktury se projevuje všeobecné stárnutí populace a přibývá turistů seniorů, kteří
chtějí trávit svůj volný čas mimo své bydliště. Do jižních Čech přijíždějí za poznáním (památky,
poznávání měst, hrady a zámky) a relaxací (především lázeňské pobyty).
Další specifickou skupinou jsou mladé rodiny s dětmi, jedná se v podstatě o silné populační ročníky ze
70. let minulého století čili dnešní „třicátníky“. Tito turisté mají zvýšené nároky na služby spojené
s rodinnou rekreací (dostupné ubytování s možností stravování či přímo vaření, zábavné aktivity pro
děti i rodiče, hlídání dětí), vyhledávají možnosti koupání, upřednostňují klidné lokality za účelem
relaxace, důležitá je také nabídka krátkodobých výletů do okolí (příroda i památky).
Zajímavou skupinou jsou mladí lidé, převážně studenti, které přivádí do jižních Čech poznávací
turistika ve městech i v přírodě. Jsou nároční na nabídku turistických atraktivit (zajímavá místa, noční
život), možnosti koupání, a naopak vyhledávají spíše nenáročné ubytování a levnější stravování.
Změna ve struktuře českých domácností stimuluje individuální turistiku. Současným trendem je
snižování počtu členů domácností. S tím souvisí také nárůst počtu domácností nerodinného typu.
Tyto domácnosti mají více disponibilních finančních prostředků, a protože nemusejí věnovat volný
čas rodině, obrací svůj zájem k volnočasovým aktivitám. To koresponduje s rostoucím množstvím
volného času v české společnosti.
Spolu s proměnou ve struktuře společnosti se mění také rozhodovací role v rodinách, která se zvyšuje
ve prospěch žen a dětí.
6.2.1.2 ZMĚNY V POŽADAVCÍCH NA ZPŮSOB TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU
Lidé začínají v čím dál větší míře vyhledávat aktivní možnosti způsobu trávení volného času. Aktivní
turistika se prosazuje také v jižních Čechách. Přirozené podmínky pro pěší turistiku i cykloturistiku
spolu s aktivním přístupem zainteresovaných organizací (např. Nadace Jihočeské cyklostezky) výrazně
podporuje tento trend.
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Zážitková turistika nachází odezvu v kulturních akcích a společenských událostech v jižních Čechách
(např. adventní trhy, koncerty, festivaly). Některé události jsou již dobře zavedené a lákají hosty
z celé republiky, jiné zatím mají spíše regionální charakter.
6.2.1.3 SPECIFICKÉ SKUPINY ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ
NĚMCI
Turisté z Německa představují dlouhodobě nejpočetnější skupinu zahraničních turistů v Jihočeském
kraji. Podle ČSÚ tvořili turisté z Německa v roce 2012 16,9 % všech zahraničních návštěvníků
ubytovaných v Jihočeském kraji, což představuje oproti roku 2009 pokles o 8,1 %. Nicméně i přes tuto
skutečnost přestavují turisté z Německa nejsilnější zahraniční klientelu.
Pro jižní Čechy mohou být zajímavé následující skupiny německých turistů:
−

německá mládež do 18 let – přijíždí organizovaně za poznáním a kulturou (UNESCO, hrady,
zámky) mladé bezdětné páry - přijíždějí za zábavou a odpočinkem, zajímají je také památky
UNESCO, nadprůměrně utrácejí

−

starší generace – jezdí za poznáním (UNESCO, hrady a zámky) nebo za odpočinkem (oblíbili si
české lázně, rádi pobývají také v kempech).

RAKUŠANÉ
Návštěvníci z Rakouska jsou spolu s Němci a Holanďany v současnosti nejpočetnější skupinou
zahraničních turistů v jižních Čechách. Podle ČSÚ byl podíl rakouských hostů v českých ubytovacích
zařízeních na celkovém počtu zahraničních ubytovaných 6,8 %. Cílovým návštěvníkem jižních Čech
z Rakouska je pak:
−

krátkodobý výletník z příhraničí

−

starší lidé vyjíždějící do lázní

−

aktivní sportovci (především cyklisti)

−

rodiny s dětmi

NIZOZEMCI
Návštěvníci z Holandska tvoří početně další silnou skupinu zahraničních turistů v Jihočeském kraji.
Podíl na počtu zahraničních turistů kraje je podle ČSÚ výrazně nižší než v případě turistů z Německa –
7,7 % v roce 2009. Holanďané si však v České republice oblíbili některé lokality, v jižních Čechách se
jedná především o Lipensko. Nabídka jižních Čech je optimální především pro následující cílové
skupiny:
−

rodiny s dětmi – vyhledávají kemping a cestují individuálně

−

starší věkové skupiny turistů – přijíždějí s cestovní kanceláří za poznáním

ASIJSKÁ KLIENTELA
Asijská klientela se ve střední Evropě a ČR velmi dynamicky rozrůstá. Jedná se především
o návštěvníky z Číny, Japonska nebo Korey. Turisté z těchto zdrojových trhů už také velmi často
navštěvují jižní Čechy, počet hostů z Číny je např. v hromadných ubytovacích zařízeních Jihočeského
kraje téměř 20násobný oproti roku 2005. Číňané tak tvoří za rok 2012 v počtu příjezdů zahraničních
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návštěvníků druhou nejpočetnější klientelu hned za Němci, srovnatelnou co do počtu s Rakušany
a Nizozemci. Specifika asijské klientely navštěvující jižní Čechy jsou následující:
−

organizovaný masový turista přijíždějící s cestovní kanceláří,

−

nevyužívá regionálních produktů a navazujících služeb, pokud nejsou součástí předem
zaplaceného balíčku

−

pobyt jen na velmi omezenou dobu v rámci delší cesty po ČR /střední Evropě / Evropě

6.2.2 ANALÝZA POPTÁVKY NA ÚROVNI JIHOČESKÉHO KRAJE
V Jihočeském kraji se podle nejnovějších dostupných údajů Českého statistického úřadu (dále jen
„ČSÚ“), platných ke konci roku 2016, nachází nejvíce hromadných ubytovacích zařízení ze všech krajů
ČR. Počet lůžek v těchto ubytovacích zařízeních je pak druhý nejvyšší, po Praze. Počet hostů, kteří se
v těchto ubytovacích zařízeních ubytují, je třetí nejvyšší, po Praze a Jihomoravském kraji. A konečně
počet přenocování je rovněž třetí nejvyšší, po Praze a Karlovarském kraji.
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Tabulka 5 Hromadná ubytovací zařízení, lůžka, hosté a přenocování v krajích ČR
Zdroj: ČSÚ
Kraj

Počet hromadných ubytovacích zařízení

Počet lůžek

Počet hostů Počet přenocování

Hl. m. Praha

795

91 887

7 127 558

16 796 384

Středočeský kraj

682

35 303

939 041

2 297 925

Jihočeský kraj

1195

59 593

1 446 905

3 962 667

Plzeňský kraj

519

28 375

660 011

1 732 317

Karlovarský kraj

473

32 828

948 871

4 846 451

Ústecký kraj

473

24 051

527 461

1 440 494

Liberecký kraj

904

43 560

863 520

2 681 486

Královéhradecký kraj

1036

49 386

1 158 127

3 760 441

Pardubický kraj

350

19 637

443 717

1 259 099

Kraj Vysočina

443

24 208

522 415

1 287 124

Jihomoravský kraj

800

45 095

1 647 533

3 296 091

Olomoucký kraj

473

23 482

600 106

1 929 369

Zlínský kraj

453

26 103

686 935

2 056 592

Moravskoslezský kraj

572

29 999

816 653

2 350 517

Pokud jde o rozdělení hromadných ubytovacích zařízení podle kategorií, ČSÚ poskytuje pouze údaje
pro turistických region Jižní Čechy, nikoliv pro celý Jihočeský kraj (pod označením „turistický region
Jižní Čechy” se tedy neskrývá celý Jihočeský kraj, nýbrž pouze jeho část). V následující tabulce je
uveden vývoj počtu hromadných ubytovacích zařízení podle jednotlivých kategorií těchto zařízení
v turistickém regionu Jižní Čechy od roku 2012 do roku 2016. Je ukazuje tato tabulka, nejvíce
hromadných ubytovacích zařízení v regionu Jižní Čechy spadá do kategorie „penziony“ (v roce 2016
to bylo 366 zařízení). Co se týče kategorií hotelů, nejvíce jsou zde zastoupeny tří a čtyřhvězdičkové
hotely (celkem 100 hotelů v roce 2016), které můžeme zařadit do vyšší kategorie ubytování.
Pětihvězdičkové hotely nalezneme v regionu Jižní Čechy pouze dva – po jednom v Českém Krumlově
a v Hluboké nad Vltavou.
Tabulka 6 Vývoj počtu hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie v turistickém regionu Jižní Čechy
v letech 2012–2016
Jižní Čechy
hotely hotely hotely hotely hotely hotely
chatové turistické
penziony kempy
***** ****
***
**
*
garni
osady ubytovny

ostatní
jinde
neuvedená

rok

celkem

2012

876

2

26

74

13

9

12

384

91

53

43

169

2013

895

2

26

76

14

9

11

391

95

52

46

173

2014

833

2

27

72

13

9

11

364

93

49

41

152

2015

833

2

26

74

12

8

10

370

97

46

42

146

2016

826

2

26

74

12

8

9

366

100

46

45

138

Zdroj: ČSÚ
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Kapacita hromadných ubytovacích zařízení je na stránkách ČSÚ opět k dispozici pro celý Jihočeský
kraj. V následující tabulce nalezneme vývoj ubytovacích kapacit v jihočeských hromadných
ubytovacích zařízeních v letech 2012–2016. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v Jihočeském
kraji od roku 2012 klesla. Lze to přisoudit nebývalému rozkvětu nabídky ubytování v soukromí.
Soukromé ubytování nabízí příznivější ceny a individuálnější přístup k zákazníkovi. Nicméně důvody
lze spatřovat i v možném slučování hromadných ubytovacích zařízení, případně docházelo k ukončení
činnosti některých ubytovacích zařízení z ekonomických důvodů.
Tabulka 7 Vývoj počtu hromadných ubytovacích zařízení a lůžek v Jihočeském kraji v letech 2012–2016
Jihočeský kraj
rok

počet zařízení

počet pokojů

počet lůžek

počet míst pro stany a karavany

2012

1 288

21 785

62 518

13 522

2013

1 302

21 314

61 761

13 566

2014

1 208

20 440

59 247

13 809

2015

1 205

20 399

58 839

13 017

2016

1 195

20 528

59 593

13 017

Zdroj: ČSÚ

Také údaje o počtu hostů a počtu přenocování jsou na stránkách ČSÚ k dispozici pro celý Jihočeský
kraj. Následující tabulka zobrazuje vývoj počtu hostů a počtu přenocování v jihočeských ubytovacích
zařízení v letech 2012–2016. Na rozdíl od kapacity hromadných ubytovacích zařízení její vytíženost od
roku 2012 roste. V letech 2012–2016 se zvýšil, jak počet hostů, tak i počet přenocování. Z toho lze
usuzovat vysoký stupeň obsazenosti hromadných ubytovacích zařízení v Jihočeském kraji, což je
impuls pro vznik nových zařízení a rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu.
Tabulka 8 Vývoj počtu hostů a přenocování – rezidentů a nerezidentů – v Jihočeském kraji v letech 2012–
2016
Jihočeský kraj
rok

počet hostů

nerezidenti

rezidenti

počet přenocování

nerezidenti

rezidenti

2012

1 107 452

336 798

770 654

3 153 833

721 294

2 432 539

2013

1 138 549

349 694

788 855

3 188 706

760 177

2 428 529

2014

1 176 046

364 891

811 155

3 231 434

766 449

2 464 985

2015

1 341 912

411 753

930 159

3 644 147

810 074

2 834 073

2016

1 446 905

469 395

977 510

3 962 667

897 854

3 064 813

Zdroj: ČSÚ
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6.2.3 ANALÝZA POPTÁVKY NA ÚROVNI REGIONU TÁBORSKO
Region Táborsko je českými turisty vnímán jako klidná lokalita, vhodná pro aktivní turistiku
a odpočinek. Je rovněž vyhlášený pestrou kulturní nabídkou, do které patří například každoroční
Táborská setkání.
V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje o vývoji počtu hromadných ubytovacích zařízení, lůžek,
hostů a přenocování v obci s rozšířenou působností Tábor od roku 2012 do roku 2016.
Tabulka 9 Vývoj počtu hromadných ubytovacích zařízení a lůžek v SO ORP Tábor v letech 2012–2016
SO ORP Tábor
rok

počet zařízení

počet pokojů

počet lůžek

počet míst pro stany a karavany

2012

90

1 956

5 501

535

2013

94

2 134

5 774

535

2014

94

2 093

5 767

555

2015

92

2 072

5 673

530

2016

89

2 003

5 479

i.d.

Zdroj: ČSÚ
Tabulka 10 Vývoj počtu hostů a přenocování – rezidentů a nerezidentů – v SO ORP Tábor v letech 2012–2016
SO ORP Tábor
rok

počet
hostů

nerezidenti

rezidenti

počet
přenocování

nerezidenti

rezidenti

2012

73 923

59 814

14 109

256 159

227 646

28 513

2013

78 375

64 013

14 362

265 727

235 283

30 444

2014

85 567

71 844

13 723

291 243

262 119

29 124

2015

93 272

77 436

15 836

322 267

290 922

31 345

2016

99 761

82 330

17 431

338 913

303 912

35 001

Zdroj: ČSÚ

6.2.4 ANALÝZA POPTÁVKY NA ÚROVNI MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ
Město Planá nad Lužnicí není z hlediska cestovního ruchu dominantní destinací v rámci Jihočeského
kraje. Je využívána zejména pro pěší turistiku a cykloturistiku, poměrně významnou roli hraje
i turistika vodní, z důvodu přítomnosti řeky Lužnice.
Město provedlo dotazníkové šetření, a to v červnu 2017. Získáno bylo celkem 109 kompletně
vyplněných dotazníků (64 respondentů byly ženy a 45 respondentů byli muži). Mezi respondenty byli
nejvíce zastoupeni lidé středního věku (29 % ve věku 56–65 let, 18 % ve věku 66–75 let a 17 % ve
věku 46–55 let).
6.2.4.1 OTÁZKA: VNÍMÁTE VYBUDOVÁNÍ AMFITEÁTRU JAKO PŘÍNOS PRO ROZVOJ
SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO ŽIVOTA VE VAŠEM MĚSTĚ?
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Celých 69 % respondentů by vnímalo nově vybudovaný amfiteátr v Plané nad Lužnicí jako přínos pro
rozvoj společenského a kulturního života v Plané nad Lužnicí, 31 % respondentů nikoliv.

6.2.4.2 OTÁZKA: KTERÉ Z „PLÁNSKÝCH" AKCÍ BY SE V NOVÉM AMFITEÁTRU MOHLY A MĚLY
PODLE VÁS KONAT?
Podle většiny respondentů, kteří by nově vybudovaný amfiteátr považovali za přínosný pro rozvoj
kulturně-společenského života v Plané nad Lužnicí, by bylo vhodné zde pořádat kulturní představení,
jako jsou koncerty vážné i populární hudby a divadelní představení nebo programy pro děti. Dále by
bylo možné prostor využít pro pořádání městských kulturních akcí, jako jsou každoroční
Svatováclavské slavnosti, dechovkový festival nebo např. pálení čarodějnic. Vzhledem k plánované
kapacitě amfiteátru by byl prostor vhodný i pro větší akce, jako jsou koncerty známých skupin
populární hudby apod.
6.2.4.3 OTÁZKA: O KTERÉ DALŠÍ ČI NOVÉ AKTIVITY BYSTE RÁD /RÁDA ROZŠÍŘILI
DOSAVADNÍ REPERTOÁR A ZÁROVEŇ BY BYLY VHODNÉ PRO AMFITEÁTR?
Občané města projevili v dotazníkovém šetření zájem o pořádání následujících kulturněspolečenských akcí:
-

farmářské nebo bleší trhy,
gastronomické akce a festivaly,
taneční zábavy pro mládež,
sportovní akce,
soutěže pro děti a mládež.

Amfiteátr by rovněž podle návrhu některých respondentů mohl posloužit jako letní kino, které dnes
v Plané nad Lužnicí lidem chybí.
6.2.4.4 OTÁZKA: KTERÉ MÍSTO BY DLE VÁS BYLO PRO VYBUDOVÁNÍ AMFITEÁTRU
NEJVHODNĚJŠÍ?
Pokud jde o lokalitu, kde by mohl amfiteátr vzniknout, v dotazníkovém šetření zaznívaly především
dvě – plánský „ostrov“ a zámecký park u zámku Strkov, přičemž se pro každou z nich vyslovilo stejné
procento respondentů.
V září 2017 město realizovalo anketu o výstavbě amfiteátru mezi návštěvníky Svatováclavských
slavností v Plané nad Lužnicí. Návštěvníci slavností byli dotazováni jednak, zda by uvítali výstavbu
amfiteátru, ale také se měli vyjádřit k jeho možnému umístění.
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6.3 MARKETINGOVÁ STRATEGIE
6.3.1 STRATEGIE Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO CYKLU A CHARAKTERU PRODUKTU

6.3.1.1 STRATEGIE INOVACE PRODUKTU (= STRATEGIE NA ÚROVNI PRODUKTU DESTINACE
CESTOVNÍHO RUCHU)
Na základě analýzy návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení v Jihočeském kraji, ale
především ve městě Planá nad Lužnicí, byl zjištěn výrazný pokles poptávky po této destinaci.
Z analýzy poptávky lze vyvozovat, že destinace jako produkt cestovního ruchu se z hlediska životního
cyklu nachází ve fázi poklesu. Křivku životního cyklu destinace (TALC = Tourist Area Life Cycle) je
možno odvodit od klasické křivky životního cyklu produktu (PLC = Product Life Cycle). V obou výše
uvedených případech je jednou z možností ve fázi poklesu poptávky zvolit inovaci stávajícího
produktu. V tomto případě je nutné nahlížet na produkt jako na celou destinaci Planá nad Lužnicí
a inovovat komplexní produkt destinace.
S touto strategií jsou ve většině případů spojeny také investice do následujících součástí produktu:
−
−
−
−
−
−

základní infrastruktura cestovního ruchu
doplňková infrastruktura cestovního ruchu (především zařízení pro kulturní cestovní
ruch)
všeobecná infrastruktura
informační technologie
vzdělaností společnost
životní prostředí z hlediska udržitelného rozvoje cestovního ruchu

6.3.1.2 STRATEGIE POMALÉHO PRONIKÁNÍ (= STRATEGIE NA ÚROVNI PRODUKTU JAKO
NOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ)
Podstata této strategie vychází ze samotného záměru vybudování amfiteátru pro kulturní akce
a vystoupení a s tím spojených služeb cestovního ruchu, které budou vhodně doplňovat produktové
portfolio Plané nad Lužnicí jako destinace cestovního ruchu.
Služby nového kulturního zařízení – přírodního amfiteátru v Plané nad Lužnicí – budou službami
novými, tedy ve stádiu zavádění. V této fázi životního cyklu produktu bude zvolena alternativní
marketingová strategie pomalého pronikání.
Při využití této strategie bude pro tyto služby stanovena relativně nižší cenová úroveň než
u obdobných, již zavedených akcí v regionu. Jedná se o novou službu, která se nachází v destinaci
a která svou atraktivitou nemůže konkurovat zavedeným akcím ve významnějších destinacích
cestovního ruchu v regionu, jako jsou Tábor, Český Krumlov, České Budějovice apod. Z hlediska
konkurenceschopnosti této služby bude tedy nastavena nižší cena, než u konkurenčních produktů,
aby služby nového amfiteátru byly schopny pronikat na trh cestovního ruchu.
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Se strategií pomalého pronikání jsou pak spojeny nižší náklady na propagaci, které poskytovatel bude
vynakládat. Využití méně nákladných nástrojů propagace (např. letáky, direct marketing, publicita
oproti TV reklamě, billboardům apod.) snižuje marketingové výdaje a pro služby tohoto typu je
charakteristická.
Investice do vybudování nové doplňkové infrastruktury pro kulturní cestovní ruch – amfiteátru
v přírodním prostředí města Planá nad Lužnicí – bude inovací nabídky města Planá nad Lužnicí jako
destinace cestovního ruchu, která přinese rozšíření aktivit spojených s kulturním cestovním
ruchem a zvýšení kvality stávající infrastruktury cestovního ruchu.
Samotné kulturní zařízení jako nová služba na trhu cestovního ruchu zvolí alternativní
marketingovou strategii pro fázi zavádění z hlediska životního cyklu produktu, a to strategii
pomalého pronikání.
Zvýšení návštěvnosti a počtu přenocování v destinaci pak povede ke zvýšení příjmů z cestovního
ruchu, tvorbě nových pracovních příležitostí, a tím i k celkové prosperitě obce a jejích obyvatel.

6.3.2 STRATEGIE Z HLEDISKA DISTRIBUCE A KOMUNIKACE

6.3.2.1 STRATEGIE PUSH (STRATEGIE "TLAKU")
Nové kulturní zařízení – přírodní amfiteátr v Plané nad Lužnicí – bude zaměřovat své marketingové
aktivity na obchodní mezičlánky (prostředníky a zprostředkovatele) a stimulovat je k tomu, aby
vhodně komunikovali se svými zákazníky. Provozovatel tedy bude v pozitivním smyslu vyvíjet "tlak"
na zprostředkovatele (cestovní kanceláře, cestovní agentury, turistická informační centra apod.)
prostřednictvím vhodných komunikačních nástrojů (osobní prodej, podpora prodeje, public
relations). Zprostředkovatel pak v důsledku toho vyvíjí "tlak" na spotřebitele = konečného zákazníka
prostřednictvím dalších vhodných komunikačních nástrojů (reklama, osobní prodej, podpora
prodeje). Strategie push je znázorněna prostřednictvím následujícího schématu.

6.3.3 STRATEGIE Z HLEDISKA SEGMENTACE TRHU

6.3.3.1 KONCENTROVANÁ MARKETINGOVÁ STRATEGIE
Z hlediska segmentace trhu bude destinace Planá nad Lužnicí využívat koncentrovanou
marketingovou strategii, která je v cestovním ruchu a marketingu destinací nejběžnějším typem
strategie. Tato marketingová strategie spočívá v rozdělení trhu na skupiny zákazníků s obdobným
spotřebním chováním, zvyklostmi a demografickými nebo socio-kulturními znaky. Oproti totální nebo
nerozlišovací marketingové strategii je však vybráno několik cílových segmentů, na které se destinace
plně koncentruje.
Perspektivní tržní segmenty pro destinaci Planá nad Lužnicí byly na základě analýzy nabídky
a poptávky rozděleny do 2 kategorií:
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−
▪
▪
▪
▪
−
▪
▪

Klíčové segmenty
milovníci kultury a poznání
střední a starší generace přijíždějící za poznáním a kulturou
aktivní pohyb
rodiny trávící dovolenou
Segmenty s rozvojovým potenciálem:
krátká přeshraniční návštěva
příznivci zážitků

6.3.4 MARKETING VZTAHŮ
Partnerství a spolupráce bude pro přírodní amfiteátr v Plané nad Lužnicí významnou součástí jeho
aktivit. Jako aktivita, kterou lze řídit, je zařazena jako jeden z marketingových nástrojů a zahrnuje
v destinaci spolupráci poskytovatelů služeb, které budou provozovány na základě smluvních vztahů
s externími dodavateli, zprostředkovatelů, místní komunity a místní samosprávy při vytváření
regionálního produktu a jeho komunikaci. Další rozšířenou spoluprací bude kooperace s poskytovateli
dalších služeb a s organizátory doprovodných programů při realizaci package a při jeho komunikaci.
Řízení vztahů Přírodního amfiteátru v Plané nad Lužnicí bude realizováno na několika úrovních:
6.3.4.1 B2B (BUSINESS TO BUSINESS) – ŘÍZENÍ VZTAHŮ S (OBCHODNÍMI) PARTNERY
−

spolupráce s veřejnou sférou

−

spolupráce s podnikatelskou sférou

−

spolupráce při distribuci služeb

6.3.4.2 B2C (BUSINESS TO CUSTOMER) – ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY
−

udržování vztahů se stávajícími zákazníky

−

komunikace s potenciálními novými zákazníky

6.3.4.3 C2C (CUSTOMER TO CUSTOMER)
péče o zákazníky a motivace k předávání pozitivních referencí dalším potenciálním zákazníkům
(word-of-mouth /WOM/= ústní reklama)
Bez partnerství a spolupráce se kulturní zařízení stává v současné době nekonkurenceschopným.
Nabídka musí být navázána na komplexní řetězec služeb cestovního ruchu, který zákazníkům zajistí
ubytování, stravování, program, aktivity, zážitek či odpočinek během jejich pobytu.
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6.4 MARKETINGOVÝ MIX
6.4.1 PRODUCT
Produkt/služba cestovního ruchu může být hodnocen a analyzován z mnoha aspektů – jeho hlavních
složek, jeho součástí, způsobu poskytování, z časového hlediska trhu i individuální spotřeby atd.
Každý aspekt přináší městu i významné poznatky a závěry pro jeho další vývoj, vytváření
i marketingovou komunikaci. Pro potřeby tohoto projektu je potřeba nahlížet na produkt ze dvou
rovin:
6.4.1.1 JÁDRO PRODUKTU = NOVÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR V PLANÉ
NAD LUŽNICÍ JAKO PRODUKT CESTOVNÍHO RUCHU (UŽŠÍ POJETÍ)
o

amfiteátr jako infrastruktura pro kulturní cestovního ruch
✓ hlediště s uvažovaným částečným mobilním zastřešením s kapacitou 700–800
míst
✓ kompletně zastřešené jeviště pro kulturní představení a vystoupení
o osvětlení areálu

6.4.1.2 ROZŠÍŘENÝ PRODUKT = DESTINACE PLANÁ NAD LUŽNICÍ/TÁBORSKO JAKO
PRODUKT CESTOVNÍHO RUCHU (ŠIRŠÍ POJETÍ)
o
o
o
o
o
o
o

Atraktivity destinace (přírodní, kulturně historické, společenské)
Základní infrastruktura cestovního ruchu (ubytování a stravování)
Doplňková infrastruktura cestovního ruchu (kulturní, sportovně-rekreační zařízení,
informační centrum, informační a navigační systém apod.)
Všeobecná infrastruktura (dopravní dostupnost, parkování, sítě)
Image destinace a celková atmosféra prostředí
Lidé (obyvatelé destinace, personál ve službách CR)
Nabídka aktivit a produktů pro návštěvníky destinace

Nabídka města Planá nad Lužnicí vychází především z přírodního potenciálu, vhodných krajinných
podmínek v okolí obce a výhodné polohy v okrajové části táborské aglomerace. Dalším neméně
důležitým faktorem je historická tradice místa. Atraktivita města jako turistické destinace je však
vzhledem k nedostatečné infrastruktuře cestovního ruchu velmi malá a je třeba vybudovat atraktivní
prvky nabídky pro cestovní ruch dle současných trendů a požadavků, které přilákají návštěvníky
klíčových a perspektivních segmentů.
Vzhledem k nedostatečné nabídce infrastruktury pro cestovní ruch v Plané nad Lužnicí je pro zvýšení
konkurenceschopnosti dané oblasti na trhu cestovního ruchu nezbytné postupně vytvářet produkt
a image destinace prostřednictvím uchování historických hodnot, rozšiřováním nabídky a portfolia
produktů pro kulturní cestovní ruch (Přírodní amfiteátr v Plané nad Lužnicí), které návštěvníkům
nabídne další možnosti pro originální a autentické zážitky a prodloužení turistické sezóny na jarní
a podzimní období.
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6.4.2 PRICE
V marketingu destinace cestovního ruchu je cena velmi komplexním faktorem marketingového mixu.
V destinaci Planá nad Lužnicí (Táborsko), tak jako i ve většině ostatních destinací České republiky, je
cenová úroveň ovlivňována také sezónními výkyvy poptávky. Ceny v letní turistické sezóně jsou vyšší
než v dalších částech roku, ve špičce (červenec–srpen) je cena nejvyšší, začátkem a koncem sezóny se
pak snižuje. Celková cena (cenová úroveň destinace) je určena především cenami jednotlivých
komponentů, tedy služeb v destinaci.
Provozovatel Přírodního amfiteátru v Plané nad Lužnicí (tedy hlavní investor – město) uvažuje
z hlediska ceny její dvě funkce – stimulační, která je typicky propojena se segmentací zákazníků, ale
také funkci regulační, jelikož význam regulační funkce v budoucnu poroste v souvislosti se
směřováním k udržitelnému rozvoji. Rozdíly v cenách poskytovaných služeb obdobných zařízení jsou
značné především v závislosti na atraktivitě zařízení a destinace, kvalitě, na způsobu distribuce
produktu (způsob zprostředkování, e-business, přímý prodej, prodej přes zprostředkovatele), sezóně
a vytváření komplexů služeb (balíčků). Většina klientů je na cenu značně senzitivní, a proto cena za
poskytované služby musí tento faktor zohledňovat.
Tvorba ceny bude vycházet z tzv. strategie „3 C“:
−
−
−

z nákladů (cost function)
z poptávky zákazníků (customers-demand schedule)
z cen konkurence (competitors´prices)

Základem pro určení ceny za služby je nákladová složka (cost function), následně bylo přihlédnuto
k cenám konkurence (competitors´prices) a předpokládané poptávce po službách (customersdemand schedule) a jejím sezónním výkyvům.
Služby nového kulturního zařízení – přírodního amfiteátru v Plané nad Lužnicí – budou službami
novými, tedy ve stádiu zavádění. V této fázi životního cyklu produktu bude zvolena cenová strategie
pomalého pronikání.
Při využití této strategie bude pro tyto služby stanovena relativně nižší cenová úroveň než
u obdobných, již zavedených akcí v regionu. Jedná se o novou službu, která se nachází v destinaci
a která svou atraktivitou nemůže konkurovat zavedeným akcím ve významnějších destinacích
cestovního ruchu v regionu, jako jsou Tábor, Český Krumlov, České Budějovice apod. Z hlediska
konkurenceschopnosti této služby bude tedy nastavena nižší cena než u konkurenčních produktů,
aby služby nového amfiteátru byly schopny pronikat na trh cestovního ruchu.

Tabulka 11 Cena vstupného
Druh vstupného

Cena (v Kč)
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Plné vstupné

100

Zdroj: Zpracovatel

6.4.3 PLACE
Způsob distribuce produktů v oblasti cestovního ruchu výrazně ovlivňuje dostupnost produktu, jeho
cenu, spokojenost klientů a v důsledku zpětné vazby i podobu produktu. Vyšší dostupnost produktů
umožňuje globalizaci nabídky a je příležitostí i pro mnohé poskytovatele služeb, kteří byli dosud
zaměření na lokální/národní klientelu.
V oblasti služeb, které bude poskytovat nové kulturní zařízení, bude mít distribuce určité specifické
rysy, které jsou společné právě pro distribuci služeb a destinace jako produktu cestovního ruchu.
I distribuční strategie vyžaduje jiný pístup než distribuce výrobků. Výrobky jsou dopravovány ve
většině případů ke spotřebiteli. V případě služeb cestovního ruchu však namísto toho, aby byla služba
dopravována k zákazníkovi, se musí zákazník dopravit na místo jejího poskytování. Distribuční cesty
a mezičlánky jsou pak velmi často úzce spojeny s nástroji marketingové komunikace.
Distribuce služeb nového kulturního zařízení bude zajišťována buď přímo (poskytovatel →
spotřebitel) nebo nepřímou cestou přes tzv. mezičlánky (prostředník, zprostředkovatel) jako součást
produktu destinace.
−

−

−

−

−

tuzemské cestovní kanceláře – cestovní kanceláře zařadí amfiteátr do své nabídky, čímž
dojde k distribuci ke konečnému spotřebiteli (tzn. jednotlivých složek nabídky destinace –
tedy i nové kulturní infrastruktury pro cestovní ruch)
centrální rezervační systémy – nabídka destinace či konkrétní akce v přírodním
amfiteátru budou zařazeny do lokálních a regionálních informačně-rezervačních systémů
provozovaných na internetu
vlastní internetové stránky – vlastní internetové stránky přírodního amfiteátru v Plané
nad Lužnicí budou využity nejen jako nástroj marketingové komunikace, ale také
distribuce produktu; možnost případné rezervace vstupenek přes internet je jedním ze
základních distribučních nástrojů v oblasti služeb cestovního ruchu
internetové sociální sítě (facebook, twitter apod.) – v dnešní době velmi rychle se
rozvíjející způsob komunikace, kterou lze využít také k distribuci informací o službách
cestovního ruchu; profil na facebooku a twitteru bude základem pro komunikaci
a distribuci informací o službách nového kulturního zařízení
internetové aplikace pro mobilní zařízení (smart phone, tablet apod.) – aplikace pro
mobilní zařízení jsou jednou z nejrychleji se rozvíjejících komunikační technologií, která
umožňuje i případnou on-line rezervaci a distribuci produktu (vstupenek, služeb apod.).
Přizpůsobení internetových stránek, případně vytvoření samostatné jednoduché aplikace
pro komunikaci a rezervaci služeb bude další z cest, jak efektivně komunikovat se
zákazníkem a distribuovat služby nového kulturního zařízení s co největším pohodlím pro
zákazníka
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Distribuční cesty služeb Přírodního amfiteátru v Plané nad Lužnicí jsou znázorněny v následujícím
schématu tak, jak budou realizovány městem. K distribuci produktu budou využity následující přímé i
nepřímé distribuční cesty:
Obrázek 3 Způsob distribuce služeb Přírodního amfiteátru v Plané nad Lužnicí

Přírodní amfiteátr

INTERNET
PŘÍMÝ MARKETING

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

REZERVAČNĚ
INFORMAČNÍ
SYSTÉM

TVORBA
PRODUKTOVÉHO BALÍČKU
(PACKAGE)

TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ
CENTRUM

PRODEJNÍ
MÍSTO CESTOVNÍ
KANCELÁŘE

CESTOVNÍ AGENTURA

Klient

přímá distribuční cesta
nepřímá distribuční cesta

6.4.4 PROMOTION
Propagace (neboli marketingová komunikace) je nejvíce viditelnou součástí marketingu, a současně
i jednou z nejdůležitějších. Jestliže produkt/služby Přírodního amfiteátru v Plané nad Lužnicí nebudou
vhodně propagovány, bude hůře prodejný a pomaleji si bude vytvářet pozici na trhu. Realizátor
projektu bude klást velký důraz na komunikační nástroje a přístupy, které budou zohledňovat
přírodní prostředí a charakter objektu. Právě vzhledem k podstatě objektu je navržen odpovídající
komunikační mix, který respektuje kulturní a přírodní hodnoty místa a regionu.
Obrázek 4 Komunikační mix pro Přírodní amfiteátr v Plané nad Lužnicí

W W W . NO V I SO L U T I O N S. C O M

43/63

KOMUNIKAČNÍ MIX
Přírodní amfiteátr na plánském ostrově

REKLAMA

OSOBNÍ

PODPORA

PUBLIC

PRODEJ

PRODEJE

RELATIONS

SYSTÉM SLEV A BONUSŮ

VNITŘNÍ PR

- osobní nabídnutí nových
služeb zástupcem
poskytovatele

- propracovaný systém slev
pro pro rodiny s dětmi, pro
studenty, seniory, pro
cestovní kanceláře, pro
skupiny

- poskytovat zaměstnancům
relevantní informace, lépe
se tak budou identifikovat s
cíli

- inzerce v časopisech o
kultuře, cestování a přírodě

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ
CENTRA

DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

- spoty v regionálních, popř.
celoplošných rozhlasových
médiích (ke konkrétním
akcím)

- osobní nabídnutí nových
služeb zástupcem
poskytovatele

TIŠTENÁ REKLAMA
- leták ke službám pro
širokou veřejnost

CESTOVNÍ KANCELÁŘE A
AGENTURY

REKLAMA V MÉDIÍCH

- drobné dárky především
pro děti opatřené logem
města - pro konkrétní akce

UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
REKLAMA NA INTERNETU
- vlastní internetová
prezentzace Přírodního
amfiteátru

- předměty charakterizující
produkt, místo opatřené
logem města

- zařazení do regionálních a
místních databází služeb
- účast v projektech:
www.videotour.cz
www.kudyznudy.cz

- zpravodaj
- akce pro místní v
prostorách přírodního
amfiteátru

PUBLICITA
- zmínky při rozhovorech v
TV, rozhlase, tisku
- rozhovor se známou
osobností

- vlastní profil na facebooku
a twitteru
- placené bannery a odkazy
na specializovaných či
nejčastěji navštěvovaných
serverech

BUDOVÁNÍ VZTAHŮ S
MÍSTNÍMI OBYVATELI

- pravidelné rozesílání
tiskových zpráv médiím
CROSS PROMOTION
- křížová podpora prodeje
založená na vzájemné
spolupráci s dalšími subjekty
v destinaci Táborsko, v
jejichž prostorách budou
umístěny informace o
možnosti návštěvy tohoto
kulturního zařízení

VÝSTAVY A VELETRHY
- prezentace na výstavách
veletrzích prostřednictvím
tištěných materiálů přes
JCCR, Krajský úřad
Jihočeského kraje, Táborsko

CORPORATE DESIGN
-navržení logotypu,
barevného standardu,
sloganu, vytvoření
grafického manuálu

REKLAMA V MÍSTĚ
(OUTDOOR REKLAMA)
- informační tabule na
příjezdových komunikacích

- budování značky a image

PRESS/FAM TRIPY

WOM (Word of Mouth)
ÚSTNÍ REKLAMA

- organizované návštěvy pro
novináře a zástupce CK a CA
s cílem představit služby v
reálu

- "doporučte naše služby,
pokud jste byli spokojeni"

6.4.5 PEOPLE
Lidé jsou samozřejmě klíčovým prvkem celého systému cestovního ruchu, a to jak na straně
poptávky, ale i na straně nabídkové. Právě na tom, jak se na výsledném efektu projeví působení lidí
podílejících se na nabídce, závisí budoucí vývoj produktu Přírodní amfiteátr v Plané nad Lužnicí a celé
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destinace. Sebezajímavější přírodní úkaz nebo unikátní historická památka nemusí pro návštěvníka
znamenat příjemný zážitek, pokud je spojen např. s neochotnou obsluhou personálu kulturního
zařízení. Další skupinou, kterou nelze při marketingu destinace opomíjet, jsou rezidenti (=místní
obyvatelé). Skupiny lidí, kteří se v destinaci dostávají do vzájemné interakce, znázorňuje následující
schéma.
Obrázek 5 Lidé jako součást marketingového mixu destinace Táborsko (Planá nad Lužnicí)

návštěvníci destinace
Táborsko

poskytovatelé služeb
v destinaci Planá nad
Lužnicí

rezidenti = obyvatelé
Plané nad Lužnicí
(host community)

Planá nad Lužnicí jako destinace cestovního ruchu a jednotliví poskytovatelé služeb proto zaměří
pozornost na oblast rozvoje lidských zdrojů, která je v oblasti cestovního ruchu velice specifická,
budou klást důraz na profesionalitu zaměstnanců a všech pracovníků. Právě přístup zaměstnanců,
kteří jsou v přímém kontaktu s klientem, je jedním z nejdůležitějších aspektů při hodnocení
spokojenosti zákazníka v rámci jeho pobytu v destinaci.
Prostřednictvím realizace tohoto projektu bude docházet rovněž k interakci mezi návštěvníky
destinace s místními obyvateli, tzv. hostitelskou komunitou (=host community). Kromě kvality
nabídky služeb bude tedy realizátor projektu klást zvýšenou důležitost na systematické zajišťování
pozitivního přístupu místních obyvatel, jejich chování, pohostinnost, jazykovou připravenost,
podnícení aktivit v oblasti poskytování navazujících služeb atd. Realizátor projektu nepodcení
spolupráci s místními obyvateli a bude jejich potřeby a požadavky zohledňovat a považovat je za
důležitou součást rozvoje projektu. Místní obyvatelé budou informováni o projektovém záměru,
o plánech a koncepcích souvisejících s realizací projektu a budou mít možnost se k problematice
vyjádřit.
Realizátor projektu bude v rámci osvěty s obyvateli města upozorňovat na přínosy realizace projektu
pro obec a lokalitu, a to především na vytváření nových pracovních míst, zvyšování životního
standardu, podporu tradic, ochranu životního prostředí apod. Realizátor projektu neopomene
upozornit i na možné negativní stránky související s realizací tohoto projektu, ovšem poukáže na
možnosti, jak uvedeným negativním vlivům předejít, jaká opatření bude nutné přijmout a jaká bude
v této souvislosti úloha místních obyvatel.
Výše popsaný marketingový mix byl dále doplněn o specifické složky marketingového mixu v oblasti
cestovního ruchu – packaging, programming a partnership.
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6.4.6 PACKAGING
Kompletování služeb (vytváření balíčků služeb, vytváření package) zjednodušuje zákazníkovi proces
zajišťování pobytu v určitém místě, z hlediska destinace je pak nástrojem zvýšení odbytu hůře
prodejných služeb (např. mimosezónních atd.) a řízení toku návštěvníků. Jelikož cena za balíček je
konečná a neuvádí přehled o cenách jednotlivých položek nabízeného package, může tvůrce balíčku
určitou položku označit slovem “zdarma”, které má účinný reklamní aspekt (zákazníci jsou rádi
obdarováváni).
Výhodami pro zákazníka pak budou nižší cena package v porovnání se službami placenými jednotlivě
(důsledek odběru služby zprostředkovatelem ve velkém za zvýhodněné ceny), úspora času při
vyhledávání, kompletaci, rezervaci a placení služeb (v porovnání s nákupem jednotlivých služeb),
vyšší kvalita služeb.
Přírodní amfiteátr v Plané nad Lužnicí bude zařazen do nových či stávajících balíčků služeb, které
připravují jejich tvůrci (cestovní kanceláře, agentury apod.). Zařazením návštěvy akcí v Přírodním
amfiteátru do balíčků služeb jiných (zprostředkovatelských) subjektů dojde k úspoře nákladů na
marketingovou komunikaci a distribuci těchto služeb. Příklady vhodných package pro Přírodní
amfiteátr v Plané nad Lužnicí, ve kterých jsou zahrnuty nové kulturní služby, uvádí následující
schéma.
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Obrázek 6 Návrhy packages – Přírodní amfiteátr v Plané nad Lužnicí

•služby zahrnuté
v ceně balíčku:
•kulturní program v
přírodním amfiteátru

•ubytování vyššího
standardu a cennové
kategorie
(zajištění ubytování v
externím smluvím
zařízení)
•stravování
(zajištění stravování
externím
dodavatelem)
•set informačních
tiskovin o destinaci
pro každého
účastníka
•návštěva kultruně
historických atrktivit
destinace Táborsko
•regenereční a
wellness služby

•služby zahrnuté
v ceně balíčku:
•kulturní program pro
skupinu žáků v
přírodním amfiteátru

•program pro celou
rodinu - tvůrčí dílny

•ubytování
(zajištění ubytování v
externím smluvím
zařízení)

•aktivní trávení
volného času turistika,
cykloturistika, sport
•ubytování
(zajištění ubytování v
externím smluvím
zařízení)
•stravování
(zajištění stravování v
externím smluvím
zařízení)
•upomínkový předmět
jako dárek pro děti
•návštěva kultruně
historických atrktivit
destinace Táborsko

BALÍČEK PRO ŠKOLY

BALÍČEK PRO RODINY S DĚTMI

BALÍČEK PRO SENIORY

•služby zahrnuté
v ceně balíčku:
•kulturní program v
přírodním amfiteátru

•stravování
(zajištění stravování v
externím smluvím
zařízení)
•upomínkový předmět
jako dárek pro děti
•návštěva kultruně
historických atrktivit
destinace Táborsko

6.4.7 PROGRAMMING
Programování spočívá ve vytváření vzájemně navazující nabídky služeb a atraktivit cestovního ruchu,
které vytvářejí výsledný produkt cestovního ruchu. Programování by nemělo být zaměňováno
s vytvářením package (packaging), neboť u programování se primárně jedná o vytváření časově
a místně propojené nabídky, kdežto package vzniká na základě volby různých služeb, které jsou
nabízeny nebo které klient nakupuje jako celek. Současně jde o nástroje si blízké v tom, že směřují
k nabízení komplexního produktu. Do programu těchto akcí pak bude vhodně zakomponována
nabídka nového kulturního zařízení Přírodního amfiteátru v Plané nad Lužnicí.
6.4.7.1 PROGRAM TEMATICKY A ČASOVĚ ZAMĚŘENÝCH AKCÍ
cílem bude větší rovnoměrnost návštěvnosti a snížení sezónnosti a vytvoření systematického
programu akcí na celý rok k různým příležitostem:
−
−
−
−
−

Vítání jara
Dětský den
Vítání léta
Dětské letní hry a soutěže
Loučení s létem
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−
−
−

Svatováclavské městské slavnosti
Další svátky a významné dny – tematický program
Koncerty a festivaly různých hudebních žánrů

6.4.7.2 PROGRAM KONKRÉTNÍCH TEMATICKÝCH AKCÍ
−

vytváření konkrétních programů koncertů, divadelních představení a dalších vystoupení
s cílem rozložení akcí i do období mimosezóny a eliminaci negativních vlivů sezónnosti na
návštěvnost destinace

6.4.8 PARTNERSHIP
Spolupráce je marketingovým nástrojem cestovního ruchu, který je méně „zřetelný“ v porovnání
např. s marketingovou komunikací či cenou. Zahrnuje spolupráci nejen různých subjektů, ale
i spolupráci v rámci jednoho subjektu nebo uvnitř destinace. Jeho implementace může někdy narážet
na problémy, je však nezbytná při zajišťování kvality služeb, vytváření package, programování
a dalších marketingových aktivitách. Zařazení Přírodního amfiteátru v Plané nad Lužnicí do
kooperačních struktur v destinaci a potenciální partnery spolupráce pro Přírodní amfiteátr vyjadřuje
následující schéma.
Obrázek 7 Kooperace a partnerství Přírodního amfiteátru v Plané nad Lužnicí

SOUKROMÁ SFÉRA
VEŘEJNÁ SFÉRA
Městský úřad Planá nad Luž.
Informační centrum Tábor
Mikroregion Táborsko

PŘÍRODNÍ
AMFITEÁTR

Poskytovatelé služeb
cestovního ruchu
- ubytovací zařízení

- stravovací zařízení

Krajský úřad Jihočeského kraje

- sportovně-rekreační zařízení

Jihočeská centrála cestovního
ruchu

- půjčovny, opravny, servis
- doprovodné a další služby

Spolupráce je pro Přírodní amfiteátr v Plané nad Lužnicí klíčovým faktorem úspěchu v oblasti
marketingu. Partnerství v rámci destinace i se všemi dalšími subjekty v hierarchickém uspořádání
systému cestovního ruchu bude koordinováno a udržováno pravidelnou komunikací mezi
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jednotlivými partnery. Tato kooperace bude dlouhodobým a kontinuálním procesem a bude neustále
podporována a rozvíjena.

7

SVOT ANALÝZA

SWOT analýza Jihočeského kraje pro oblast cestovního ruchu ohledem na analýzu trhu souvisejícího
s realizací tohoto projektu – je rozdělena na 2 základní části: SWOT analýza Jihočeského kraje a SWOT
analýza projektu ve vztahu k destinaci Táborsko.
7.1.1

SWOT ANALÝZA JIHOČESKÉHO KRAJE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

SILNÉ STRÁNKY
•

•

•
•
•

SLABÉ STRÁNKY

geograﬁcká poloha
•
o přírodní bohatství
o zachovalá, turisticky atraktivní krajina
o velký podíl chráněných území
o vysoká kvalita životního prostředí
o atraktivní venkovská krajina
o vodní plochy a toky
•
o přírodní léčivé zdroje pro rozvoj lázeňství
kulturní dědictví
o kulturní a historické památky
o technické památky
o tradice lidových řemesel, zvyků a kultury
o tradice cestovního ruchu a lázeňství
•
vhodné podmínky pro rozvoj pěší a cykloturistiky,
rekreační plavby a hipoturistiky
vybudovaná síť informačních center
bezpečí v regionu s jednou z nejnižších kriminalit
v celé České republice
•

•
•
•
•
•

•

dopravní infrastruktura
o chybějící napojení na dálniční síť a železniční koridor
o nedostatečná technická kvalita komunikací, špatná
zimní údržba silnic nižších tříd
o nevyhovující systém dopravního značení
o špatný stav okolí hlavních přístupových komunikací
infrastruktura cestovního ruchu
o nedostatek ubytovacích
kapacit
pro náročnou klientelu omezená
nabídka kongresových prostor
o nedostatečná infrastruktura volnočasových aktivit
v případě nepříznivého počasí
marketing v cestovním ruchu
o nedostatečná
propagace
cestovního ruchu na cílovou skupinu domácích
turistů (zejména nedoceněný internet)
o neschopnost
vytvářet
unikátní
atraktivity,
kterými se může region odlišit
nízká
konkurenceschopnost
zimních
středisek oproti zahraničí
(zejména v důsledku nižší
nadmořské výšky)
neudržované plochy v okolí komunikací
špatný stav některých technických a kulturně –
historických památek
sezónně nevyvážená nabídka cestovního ruchu
omezená nabídka pro případ nepříznivého počasí
v některých regionech
slabá
schopnost
propagovat
produkty
cestovního ruchu ze strany podnikatelů v cestovním
ruchu
nedostatečná úroveň kvaliﬁkovanosti pracovní síly,
nedostatečná
spolupráce
mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty
navzájem (podnikatelé, podnikatel vs. obec)
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PŘÍLEŽITOSTI
•
•
•

•

•

•

•

•

HROZBY

další vytěžení přeshraniční spolupráce
s Rakouskem a Německem
využití potenciálu pro rozvoj pěší turistiky,
cykloturistiky, hipoturistiky a vodáctví
rozvoj marketingu cestovního ruchu
o jasná koncepce propagace, úzká spolupráce
mezi veřejným a soukromým sektorem,
rozvoj spolupráce s agenturou CzechTourism
o oslovení
koncového návštěvníka kraje
moderními technologiemi (zejména internet
)
o neotřelý
destinační
management,
tvorba nových
produktů
cestovního ruchu a podpora vzniku jedinečn
ých atraktivit, které pomohou regionu odlišit
se
využití
potenciálu rozvíjejícího se
segmentu lázeňství a wellness (propojení se
stávající nabídkou)
aktivita kraje v oblasti legislativy (lobování
za úpravu nebo vytvoření
norem,
které
mohou zlepšit podmínky pro cestovní ruch
v kraji – úprava rybářských lístků, využití
honiteb atp.)
podpora zážitkové
turistiky
(vytváření
příležitostí k návštěvě kraje mimo hlavní
sezónu)
stimulace
nabídky
cestovního ruchu v oblasti kvality
produktů
a lidských zdrojů
rozvoj rekreační plavby na splavněné Vltavě
(v dlouhodobém horizontu)

•
•

•

•

•

•

•

stagnace kvality nabízených služeb a produktů
cestovního ruchu
omezení investic do rozvoje dopravní infrastruktury
a infrastruktury
doplňkových
služeb
v souvislosti s ekonomickou recesí
omezení
rozvoje
cestovního ruchu na několik málo center (Český Krumlov,
Třeboň, Šumava)
příliš silná orientace na návštěvnost organizovaných
skupin a s tím související rostoucí podíl jednodenních
návštěv
nedocenění marketingu Jihočeského kraje, nedostatečná
podpora prodeje produktů cestovního ruchu (omezování
rozpočtů
na podporu cestovního ruchu v souvislosti s ekonomickou
krizí, růst mandatorních výdajů kraje na úkor rozvojových
projektů apod.)
nedostatečná
ochrana přírodních
zdrojů,
historického a kulturního dědictví
přílišná orientace na určitý segment návštěvníků kraje
(nevyvážený poměr investic do akvizice návštěvníků
z jednoho segmentu vůči ostatním segmentům)

Zdroj: Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na roky 2009-13
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7.1.2

SWOT ANALÝZA PROJEKTU VE VZTAHU K DESTINACI TÁBORSKO
SILNÉ STRÁNKY

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

modernizace infrastruktury cestovního ruchu pro zvýšení konkurenceschopnosti destinace
institucionální, personální a hmotné zázemí pro realizaci projektu rozvoje destinace
projektový
tým
se
zkušenostmi s projekty
podporujícími místní
rozvoj
a rozvoj
cestovního ruchu v destinaci
tvorba nabídky komplexních služeb a odpovídající infrastruktury pro tuzemské návštěvníky
zajištěné spolufinancování pro realizaci projektu
zajištění trvalé udržitelnosti aktivit i po ukončení podpory
přímá návaznost na rozvojové priority strategických dokumentů na národní i regionální úrovni
širší portfolio doplňkových služeb cestovního ruchu pro klíčové cílové segmenty
pozitivní vliv na životní prostředí a integrace zásad trvale udržitelného cestovního ruchu v destinaci
respektování rovných příležitostí ve vztahu k aktivitám projektu
podpora zaměstnanosti v regionu prostřednictvím tvorby a udržení nových pracovních míst
dobrá dopravní dostupnost a obslužnost na hlavním silničním a železničním tahu České Budějovice Praha (vč. nově vybudované dálnice D3 v úseku Veselí nad Lužnicí - Tábor)
SLABÉ STRÁNKY

▪
▪
▪
▪

snižující se kvalita základní infrastruktury cestovního ruchu a nízká kvalita i kvantita stávající doplňkové
infrastruktury
nižší úroveň kvality poskytovaných služeb cestovního ruchu
vysoká náročnost na realizaci projektu – materiální, personální, finanční
snadno přenositelné know how projektu
PŘÍLEŽITOSTI

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

synergický efekt z integrace a kooperace partnerů projektu – platforma pro pevné partnerství udržitelné
i v budoucnosti
rozvoj spolupráce s dalšími zainteresovanými subjekty – vytvoření fungující sítě spolupracujících subjektů
další rozvoj portfolia nabízených produktů destinace prostřednictvím doplňkových služeb a infrastruktury
cestovního ruchu
tvorba komplexních produktových balíčků (packages) zahrnujících aktivity související s využíváním nové
moderní kulturní vybavenosti pro cestovní ruch
zvýšení návštěvnosti a prodloužení délky pobytu turistů
vyšší využití služeb cestovního ruchu, a tím i příjmů z cestovního ruchu v regionu
zvýšení zaměstnanosti v regionu s potenciálem dalšího růstu
cílení na zvolené klíčové tržní segmenty a správný positioning destinace prostřednictvím efektivní
marketingové komunikace
HROZBY

▪
▪
▪
▪
▪
▪

vliv sezónnosti ve vztahu k využívání doplňkové infrastruktury a služeb cestovního ruchu
silná a agresivní konkurence v souvislosti s vysokou podporou rozvoje regionu
problémy v udržení fungování rozsáhlého partnerství
nezískání finanční podpory z ROP a tím výrazné zpomalení a omezení realizace aktivit projektu
alokace priorit rozvoje regionu mimo rámec cestovního ruchu
snadno přenositelné know how projektu a snadná kopírovatelnost služeb cestovního ruchu (princip "me
too" - co mají jinde, můžeme mít také)

Zdroj: Zpracovatel

8

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU
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8.1 ÚČEL OBJEKTU
Objekt amfiteátru bude vybudován na volné travnaté ploše, která je aktuálně svojí funkcí rekreační
a parkovou zelení.
Záměrem investora je vytvoření prostorových architektonických zařízení a úprav pro pořádání
venkovních společenských a kulturních akcí. Dojde k vybudování samostatného architektonického
prvku přírodního parku s možností funkčního využití jako stage pro pořádání kulturních akcí. Nepůjde
však pouze o funkční, ale i výtvarný prvek přírodního parku. Navržené řešení naváže na současné
prostorové a terénní úpravy pro shromažďování veřejnosti v tomto prostoru za účelem sledování
kulturních akcí a vystoupení.
Žádné z plánovaných úprav nebudou mít zásadní vliv na stav životního prostředí a okolního ovzduší.
Předkládaný projekt nepodléhá posouzení EIA a není v rozporu s NATURA, tedy záměr nezasahuje do
chráněných území soustavy NATURA.

8.2 STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
V současné době je vytvořen námětový návrh stavebně-technického řešení amfiteátru se
zastřešením. Nicméně nejedná se o finální projekt, pouze o možnou variantu řešení stavby.

8.2.1 ALTÁN
Námětová architektonická studie navrhuje založit objekt na základových pasech z prostého betonu
v nezámrzné hloubce. Podezdívka soklu bude z lícové strany zděná z lomového kamene. Nosná
konstrukce altánu bude dřevěná, z lepených dřevěných profilů s tesařsky provedenými spoji.
Konstrukce bude umožňovat vložení mobilních panelů pro zakrytí boků a zadní části jeviště. Altán
musí splňovat jednak hodnoty architektonického doplnění prostředí (ať už plánského ostrova, nebo
zámeckého parku), jednak funkčně umožnit performační funkce jeviště společenských a kulturních
veřejných akcí.
Zastřešení altánu je navrženo polovalbové. Jako střešní krytina je navržen hnědý Drdlíkův šindel.
V altánu může být umístěno jeviště.
Zde je nutné uvést fakt, že finální řešení ještě není k dispozici. To bude navrženo až po schválení
celého projektu představiteli města.

8.2.2 HLEDIŠTĚ
Hlediště bude umístěno na svahu vytvořeného terénního valu. Sklon hlediště a výškové umístění
podia je navrženo dle křivky viditelnosti. Stupňovitá úprava řad hlediště bude vytvořena sypaným
povrchem s hranami z dřevěných tlakově impregnovaných palisád. Lavičky s dřevěnými fošnovými
sedáky na zabetonované kovové pozinkované konstrukci.

8.2.3 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
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Plocha jeviště a prostor mezi jevištěm a hledištěm bude vydlážděn betonovými dlaždicemi.
Příjezdová komunikace pro amfiteátr je asfaltová s možností pojezdu nákladních vozidel.
Projekt počítá s vybudováním přírodního parkoviště.

8.3 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
8.3.1 ELEKTRICKÁ ENERGIE
Pro provozování divadelních a hudebních vystoupení bude zřízena přípojka elektrické energie
zakončená elektroměrovým a venkovním rozvaděčem nízkého napětí se zásuvkovými vývody ve
zděném soklu altánu. Odtud bude připojeno veškeré osvětlení podia pro zajištění scénických
světelných elektroprodukcí, respektive hudebních aparatur.

8.3.2 VODOHOSPODÁŘSKÉ ZAŘÍZENÍ
Dešťové vody ze střechy altánu budou svedeny na terén a zasakovány. Zpevněné plochy budou
odvodněny do přilehlého terénu.

8.3.3 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
Při veřejných hromadných akcích bude využito mobilních chemických WC, které budou umístěny
u příjezdové komunikace.

8.3.4 SADOVNICKÉ ÚPRAVY
Navržené architektonické řešení bude vyžadovat skrývku ornice pro nutné terénní úpravy, realizaci
vlastních hrubých terénních úprav a následné zahradní, sadové doplnění nových prostorových hmot
a jejich povrchů. Je nutno respektovat a při stavbě ochránit chráněnou vysokou zeleň – duby a lípy.

9

DOPAD PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ve všech etapách realizace projektu bude dodržováno pravidlo 3R (Reduce, Recycle, Reuse). Dojde
k nákupu pouze toho, co bude potřebné a k realizaci projektu nezbytné. V rámci projektu budou
kupovány především výrobky s dlouhou udržitelností.

9.1 DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘEDINVESTIČNÍ FÁZI
V předinvestiční fázi se vzhledem k povaze jednotlivých aktivit nepředpokládají žádné dopady na
životní prostředí.

9.2 DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V INVESTIČNÍ FÁZI
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Hlavními zdroji hluku budou stavební mechanismy, tzn. nákladní automobily, bagry, buldozery atd.
Bude se jednat pouze o zvýšenou hladinu hluku během výstavby.
Hlavním zdrojem prašnosti bude činnost stavebních mechanismů, převážně nákladních automobilů,
převážejících stavební materiál a zemní stroje. Tato zvýšená prašnost bude eliminována v suchých
obdobích kropením. Dodavatel stavby během provádění rovněž zajistí, aby při přenosu zeminy
nedocházelo ke znečišťování přilehlých komunikací.
Po celou dobu výstavby budou hlukově náročné práce omezeny na denní hodiny a režim stavby bude
volen tak, aby ve dnech pracovního klidu nedocházelo k nadměrnému obtěžování obyvatel nejbližší
obytné zóny. V době čekání vozidel a mechanismů budou vypínány motory.
Po dobu provádění stavby budou dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, dodržovány stanovené limity hluku.
Zařízení staveniště bude řešeno formou chemických WC pro zaměstnance pracující přímo v areálu,
které jsou bez produkce splaškových vod. Sprchování a závěrečnou očistu zajistí jednotliví
zaměstnavatelé přímo ve svých firmách, takže odpadní splaškové vody z této fáze budou napojeny na
veřejnou kanalizaci v místě působení stavebních firem. Obdobně očista vozidel ve fázi přípravy bude
probíhat jen v zařízeních k tomu určených a schválených, odpadní vody z očisty budou vypouštěny
přes odlučovače olejů s platným souhlasem k nakládání s vodami.
Navržené úpravy nenarušují žádné biokoridory ani biocentra. Zpevněné plochy kopírují trasy
stávajících komunikací na pozemku, který není součástí ZPF ani LPF.
Při nakládání s odpady bude respektován zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech ve znění pozdějších
předpisů a navazující právní předpisy jako vyhl. MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává katalog
odpadů a vyhl. č. 338/1997 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Nebezpečné odpady budou
odvezeny na k tomu určenou skládku.

9.3 DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PROVOZNÍ FÁZI
V provozní fázi nebude mít projekt negativní dopady na životní prostředí. Realizací záměru nevznikne
žádný nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
Hodnocená stavba nebude obsahovat zařízení, která by způsobovala hluk a vibrace o hodnotách
a frekvencích překračující povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského
zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů.
V okolí také nejsou žádné zdroje hluku překračující běžné limity.
Vliv odpadních látek na životní prostředí je řešen v souladu se zákonem na ochranu životního
prostředí. Stavbou ani provozem nebude dotčeno životní prostředí.
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10 FINANČNÍ PLÁN
V roce 2013, kdy město plánovalo výstavbu přírodního amfiteátru v lokalitě plánského „ostrova“, činil
plánovaný rozpočet akce 10 726 705 Kč. Nicméně v té době město Planá nad Lužnicí počítalo se
zpracováním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad.
Přidělená dotace by dosahovala 85 % celkových způsobilých nákladů projektu, tedy 9 117 699 Kč.
V roce 2017, kdy se město Planá nad Lužnicí k myšlence vybudování přírodního amfiteátru vrátilo a
začalo připravovat nový projektový záměr, už byla situace jiná. S dotací už město nepočítalo,
předpoklad byl, že jediným investorem bude právě město Planá nad Lužnicí a realizaci projektu bude
financovat pouze z vlastních zdrojů. Proto byl projekt přepracován a plánovaný rozpočet se na
základě provedených úprav projektového záměru snížil na 4 530 000 Kč bez DPH. Podrobně je
rozepsán níže.

10.1 ALTÁN
Základy + zděný sokl

350 000 Kč

Dřevěná nosná konstrukce

400 000 Kč

Střecha

250 000 Kč

Jevištní technika (portál), nosnost 100 kg/m2

250 000 Kč

10.2 HLEDIŠTĚ
Zemní val – terénní úpravy, zhutnění ploch pod
řadami sedadel, sadové úpravy severního svahu,
drobná parková architektura, urovnání a osetí (bez
zeminy)

500 000 Kč

Stupně z dřevěných palisád

280 000 Kč

Povrchy uliček a schodišť

200 000 Kč

Sedačky

500 000 Kč

Zpevněná plocha před pódiem

150 000 Kč

Rozvaděč NN elektro

50 000 Kč

Komunikace

300 000 Kč

10.3 VYVOLANÁ INVESTICE
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Přírodní parkoviště

1 000 000 Kč

Elektrická přípojka

300 000 Kč

Celkem odhad za stavbu

3 230 000 Kč bez DPH

Celkem za vyvolanou investici

1 300 000 Kč bez DPH

Celkem bez DPH

4 530 000 Kč bez DPH

DPH (21%)

951 300 Kč

Celkem včetně DPH

5 481 300 Kč včetně DPH

10.4 VÝŠE PLÁNOVANÉ ÚSPORY
Předpokládaný rozpočet projektu činí 4 530 000 Kč bez DPH včetně tzv. vyvolané
investice(parkoviště a elektřina). V případě realizace projektu město ušetří finanční prostředky,
které pravidelně vynakládá na vlastní kulturní akce. V následující tabulce je uvedena výše finančních
prostředků, které město v letech 2016 a 2017 vynaložilo z vlastních zdrojů na dvě největší kulturní
akce, Festival dechových hudeb a Svatováclavské slavnosti.
Rok 2016

Technické služby města

Lavičky

Podium

Party stany

Festival dechových hudeb

12 233 Kč

1 750 Kč

10 000 Kč

9 575 Kč

Svatováclavské slavnosti

58 102 Kč

3 500 Kč

0 Kč (vlastní)

16 335 Kč

Úspora celkem 2016

70 335 Kč

5 250 Kč

10 000 Kč

25 910

Technické služby města

Lavičky

Podium

Party stany

Festival dechových hudeb

24 782 Kč

1 750 Kč

75 286 Kč

9 825 Kč

Svatováclavské slavnosti

63 365 Kč

3 500 Kč

Úspora celkem 2017

88 147 Kč

5 250 Kč

Rok 2017

24 490 Kč
75 286 Kč

34 315 Kč

V roce 2016 město Planá nad Lužnicí na tyto dvě kulturní akce vynaložilo celkem 111 495 Kč.
V roce 2017 pak 202 998 Kč. Průměrné roční výdaje na technické služby města činí 50 000 Kč,
průměrné roční výdaje na zajištění laviček na kulturní akce činí 5 000 Kč, průměrné roční výdaje na
vybudování podia činí 15 000 Kč (malé), respektive 50 000 Kč (velké), průměrné roční výdaje na
pořízení párty stanů činí 20 000 Kč. Celková výše uspořených finančních prostředků z rozpočtu
města v případě realizace projektu činí 90 000 až 125 000 Kč.

W W W . NO V I SO L U T I O N S. C O M

56/63

Průměrné roční výdaje

Technické služby města

Lavičky

Podium

Party stany

50 000 Kč

5 000 Kč

15 000 Kč (malé)

20 000 Kč

50 000 Kč (velké)
Celková úspora

90 000–125 000 Kč

Výdaje na kulturní akce rok od roku rostou, což značně zatěžuje rozpočet města. Ačkoliv
předpokládaný rozpočet na vybudování přírodního amfiteátru činí téměř 4 mil. Kč, a tyto prostředky
by město v případě realizace projektu jednorázově vynaložilo z vlastních zdrojů, z dlouhodobého
pohledu je projekt pro město výhodný, neboť díky nové kulturně-společenské infrastruktuře již
město nebude muset vynakládat další prostředky na organizaci četných kulturně-společenských
akcí a ušetří ročně v průměru 90 000–125 000 Kč.
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11 RIZIKA PROJEKTU
11.1 ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK – PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE PROJEKTU

Pojmenování rizika

Neprofesionálně
zpracovaná
projektová
dokumentace

Závažnost rizika

Kritická

Pravděpodobnost
naplnění
podmínky/předpokladu

Střední

Dopad na
implementaci
projektu

Prodloužení
plánované délky
realizace projektu

Navýšení výdajů na
realizaci
projektu
(skryté závady)

Výběrové řízení
zrealizované v
rozporu s platnou
legislativou

Významná

Střední

Prodloužení
plánované
délky
realizace
projektu
(řešení stížnosti na
ÚOHS, zrušení VŘ,
nová realizace VŘ)

Opatření k omezení
či eliminaci rizika

Výběr zkušeného
inženýra v oboru
pozemního
stavitelství, podrobný
průzkum současného
objektu, kvalitní
projektová
dokumentace, návrh
technického řešení v
souladu s územními
podmínkami.

Výběr zpracovatele
PD
a
žádosti
v souladu s platnou
legislativou.

Zvýšení výdajů na
realizaci projektu

Nedostatečná
poptávka po
nabízených službách

Kritická

Střední

Přírodní amfiteátr
nebude využíván v
celém svém rozsahu,
vynaložená investice
nebude mít
požadovaný dopad

Provedená analýza
nabídky podobných
zařízení.

Nejasně definovaná
nabídka služeb pro
širokou veřejnost

Kritická

Střední

Přírodní amfiteátr
nebude využíván v
celém svém rozsahu,
vynaložená investice
nebude mít
požadovaný dopad

Provedená analýza
poptávky mezi
cílovými skupinami.

11.2 ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK – INVESTIČNÍ FÁZE PROJEKTU
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Pojmenování rizika

Nekvalitní realizace
stavební části

Závažnost rizika

Významná

Pravděpodobnost
naplnění
podmínky/předpokladu

Vysoká

Dopad na
implementaci
projektu
Zvýšení investičních
nákladů projektu
Prodloužení
plánované
délky
realizace projektu

Nedodržení
harmonogramu
výstavby

Významná

Vysoká

Zvýšení investičních
nákladů projektu

Opatření k omezení
či eliminaci rizika

Výběrové řízení na
dodavatele včetně
přípravy vhodné
smlouvy s
implementací
příslušných sankcí
v případě nedodržení
kvality dodávek.
Výběrové řízení na
dodavatele včetně
podmiňujících sankcí
v případě nedodržení
harmonogramu.
Naplánovaný
harmonogram prací
s dostatečnými
rezervami.

Nedodržení rozpočtu
projektu

Významná

Střední

Zvýšení investičních
nákladů projektu

Průběžná kontrola
realizace projektu.

Výběrové řízení
zrealizované v
rozporu s platnou
legislativou

Významná

Střední

Prodloužení
plánované délky
realizace projektu
(např. řešení stížnosti
na ÚOHS, zrušení VŘ
a nová realizace)

Výběr osoby na pozici
specialisty na
výběrová řízení,
s dostatečnými
zkušenostmi v této
oblasti.

Eliminace rizik
spojených s
nepředvídatelnými
událostmi (živelné

Významná

Nízká

Posunutí termínu
dokončení projektu

Pojištění majetku
proti těmto
událostem,
dodržování
bezpečnostních
podmínek
a bezpečnosti práce
na stavbách.

Zvýšení výdajů na
realizaci projektu

pohromy, nehody,
požár apod.)

Nerealizace projektu

Postih investora ze
strany orgánů
zabývajících se
bezpečností práce

11.3 ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK – PROVOZNÍ FÁZE PROJEKTU
Pojmenování rizika

Závažnost rizika

Pravděpodobnost
naplnění
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podmínky/předpokladu
Neefektivní využívání
objektu přírodního
amfiteátru

Významná

Střední

implementaci projektu
Snížení
socioekonomických
přínosů využívání
objektu
Snížení
města
skupiny

či eliminaci rizika
Průběžné
a intenzívní
konzultace
s odborným
garantem při
realizaci projektu

atraktivity
pro
cílové

Dostatek prostředků
na provoz a údržbu
přírodního amfiteátru

Kritická

Vysoká

Velmi pomalé
využívání nově
vystaveného objektu,
minimální dopad na
rozvoj CR v dané
oblasti

Zajištění dostatku
prostředků
investora, tvorba
rezervního fondu,
popř. fondu oprav

Eliminace rizik
spojených s
nepředvídatelnými
událostmi (živelné
pohromy, nehody,
požár apod.)

Významná

Nízká

Neefektivně využívaný
nově vybudovaný
přírodní amfiteátr

Pojištění majetku
pro případ jeho
zcizení či zničení na
plnění ve výši
pořizovací hodnoty
majetku

Snížení
socioekonomických
přínosů projektu
Potřeba finančních
prostředků pro novou
výstavbu objektu
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12 HARMONOGRAM PŘÍPADNÉ REALIZACE PROJEKTU
Harmonogram realizace projektu bude doplněn po finálním schválení realizace projektu
Zastupitelstvem města Planá nad Lužnicí.

13 ZÁVĚR
Cílem této studie bylo zhodnocení, zda je vhodné vybudovat přírodní amfiteátr v Plané nad Lužnicí,
jako nové kulturně společenské zařízení.
Zpracovatel této studie provedl sběr jak primárních, tak sekundárních dat. Primární data byla získána
z výsledků ankety, která byla uskutečněna mezi obyvateli města. Sekundární pak z Českého
statistického ústavu a dalších veřejných zdrojů.
Výstupy z anketního šetření jasně zodpověděly otázku, zda by obyvatelé města přivítali vybudování
přírodního amfiteátru. Tato plánovaná investice je naprostou většinou respondentů podporována,
jako velmi přínosná, a to nejen pro rozvoj komunitního života v obci, ale také jako nový produkt
cestovního ruchu, který posílí nabídku poskytovatelů služeb v cestovním ruchu jak v místě, tak
v přilehlém okolí, čímž budou posílené synergické efekty, jako například rozšíření služeb pro
návštěvníky města, ale i turistů což bude mít pozitivní dopad na ekonomiku dané lokality.
Odpověď na otázku, kde by měl být přírodní amfiteátr vybudován jednoznačně nevyplynula, protože
výsledky jsou zcela rovnocenné pro obě místa.
Bylo provedeno srovnání 3 variant. Tzv. varianta nulová, kdy by se projekt vůbec nerealizoval a pak
porovnání dalších dvou, výše uvedených míst z několika určujících hledisek, kdy jako prioritní bylo
zvažované hledisko ekonomické.
Z uvedeného srovnání vyplynulo, že nerealizace projektu může mít zhoršující se stav jednotlivých
faktorů negativní vliv na rozvoj komunitního života a sekundárně také na podporu rozvoje cestovního
ruchu ve městě a jeho okolí.
To s sebou může přinést snižování frekvence setkávání občanů města. Tento jev by měl ne příliš
pozitivní vliv na posilování komunitního života ve městě, které je nejen jedním z hlavních cílů, na
kterém se občané dohodli při tvorbě Strategického plánu města, ale především by se nemohlo jednat
o nepříznivý celospolečenský jev, kdy je potřebné posilovat sounáležitost místních obyvatel, zejména
pak nastupující generace k místu, kde žijí a kde již mají, nebo si tvoří své kořeny.
V případě realizace projektu město ušetří finanční prostředky, které pravidelně vynakládá na vlastní
kulturní akce. V následující tabulce je uvedena výše finančních prostředků, které město v letech 2016
a 2017 vynaložilo z vlastních zdrojů na dvě největší kulturní akce, Festival dechových hudeb
a Svatováclavské slavnosti.

Tabulka 12 Výše výdajů vynaložených v roce 2016 na Festival dechových hudeb a Svatováclavské slavnosti
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Rok 2016

Technické služby města

Lavičky

Podium

Párty stany

Festival dechových hudeb

12 233 Kč

1 750 Kč

10 000 Kč

9 575 Kč

Svatováclavské slavnosti

58 102 Kč

3 500 Kč

0 Kč (vlastní)

16 335 Kč

Úspora celkem 2016

70 335 Kč

5 250 Kč

10 000 Kč

25 910

Technické služby města

Lavičky

Podium

Party stany

Festival dechových hudeb

24 782 Kč

1 750 Kč

75 286 Kč

9 825 Kč

Svatováclavské slavnosti

63 365 Kč

3 500 Kč

Úspora celkem 2017

88 147 Kč

5 250 Kč

Rok 2017

24 490 Kč
75 286 Kč

34 315 Kč

V roce 2016 město Planá nad Lužnicí na tyto dvě kulturní akce vynaložilo celkem 111 495 Kč.
V roce 2017 pak 202 998 Kč. Průměrné roční výdaje na technické služby města činí 50 000 Kč,
průměrné roční výdaje na zajištění laviček na kulturní akce činí 5 000 Kč, průměrné roční výdaje na
vybudování podia činí 15 000 Kč (malé), respektive 50 000 Kč (velké), průměrné roční výdaje na
pořízení party stanů činí 20 000 Kč. Celková výše uspořených finančních prostředků z rozpočtu
města v případě realizace projektu činí 90 000 až 125 000 Kč.
Tabulka 13 Výše výdajů vynaložených v roce 2016 na Festival dechových hudeb a Svatováclavské slavnosti

Průměrné roční výdaje

Technické služby města

Lavičky

Podium

Párty stany

50 000 Kč

5 000 Kč

15 000 Kč (malé)

20 000 Kč

50 000 Kč (velké)
Celková úspora

90 000–125 000 Kč

1. Výdaje na kulturní akce rok od roku rostou, což značně zatěžuje rozpočet města. Ačkoliv
předpokládaný rozpočet na vybudování přírodního amfiteátru činí cca 4 530 000 Kč, a tyto
prostředky by město v případě realizace projektu jednorázově vynaložilo z vlastních
zdrojů, z dlouhodobého pohledu je projekt pro město výhodný, neboť díky nové
kulturně-společenské infrastruktuře již město nebude muset vynakládat další
prostředky na organizaci četných kulturně-společenských akcí a ušetří ročně v průměru
90 000–125 000 Kč.
2. Projekt nemá negativní vliv na životní prostředí. Realizace projektu je spojena s
pozitivními dopady na udržitelný rozvoj a významnou podporu komunitního života ve
městě.
3. Rizika realizace tohoto projektu nejsou závažná a jsou běžná při realizaci projektů
tohoto charakteru. Ke stavu jeho připravenosti není vázán na významné podmiňující
předpoklady.
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4. Realizace projektu je v souladu s těmito strategickým a koncepčními dokumenty:
−

Územní plán města Planá nad Lužnicí,

−

Strategický plán rozvoje mikroregionu Táborsko 2007–2013,

−

Strategický plán rozvoje města Planá nad Lužnicí (v rámci Strategického plánu rozvoje
mikroregionu Táborsko 2007–2013),

−

Program rozvoje Jihočeského kraje,

−

Strategie cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Vzhledem k tomu, že se Jedná se o projekt veřejně prospěšný a rozvojový, neboť je zaměřen na
vytvoření podmínek pro posílení komunitního života v obci a sekundárně pro podporu rozvoje
cestovního ruchu, rozvoj podnikání a vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí
lze jej na základě všech zjištěných skutečností a analýz jednoznačně doporučit k realizaci. Hlavními
podpůrnými důvody jsou především socio-ekonomické i socio-kulturní přínosy.
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