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Úvod

• Tato prezentace rozpracovanosti ukazuje základní koncept, pro
diskuzi nad možnými úpravami areálu letního koupaliště v
Hejnicích

• Je představeno variantní řešení

• Byla snaha o nezaujatý a komerční pohled na provoz a rozvoj
areálu
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Stávající stav – lokalita ve městě
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Stávající stav – areál koupaliště
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Stávající stav –

foto
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Stávající stav –

foto
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Stávající stav –

foto
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Stávající stav –

foto
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Historie –

výstavba
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Stávající stav 
Vodní plocha cca 3 000 m2

Rozměry cca 70 x 30 m

Hloubka až 2 m

Výměra areálu 10 294 m2

Vybavení: kabiny, převlékárny, sprchy, WC, občerstvení, restaurace, dětský 

koutek, hřiště, občasné letní kino, v sousedství kemp

OTEVÍRACÍ DOBA - Květen – Září všechny dny v týdnu 8:30 - 18:30

VSTUPNÉ - Plné vstupné: 30,00 CZK, Dětské vstupné:15,00 CZK
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Stávající stav 
• zařazení dle Vyhlášky č. 238/2011 Sb.:

„Koupaliště ve volné přírodě, stavby povolené k účelu koupání, v nichž je 

voda ke koupání obměňována řízeným přítokem a odtokem vody, nebo 

stavby vybavené systémem přírodního způsobu čištění vody“

• Areál působí malebným dojmem

• Je patrná údržba, ale i morální a technické opotřebení areálu

• Betonová bazénová vana s proměnlivou hloubkou dna

• V jedné části oddělená část pro děti a písková plocha

• Kolem koupaliště částečně zpevněné plochy

• Okolí koupaliště jsou udržované travnaté plochy

• Systém dopouštění vody do koupaliště je ze studny

• Vypouštění zatrubněným odtokem do říčky Smědá

• Málo atrakcí pro děti

• Skladový a objekt sociálního zázemí působí již velmi zastarale
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Ekonomika provozu

Tržba je za rok 2022 ze vstupného cca 170 000 Kč a provozní náklady jsou cca 

300 000 Kč za sezonu. 

Ztráta koupaliště je i za poslední

roky vždy cca 

100 – 130 tisíc Kč ročně.

69 % návštěvníků koupaliště jsou 

děti a rodiny s dětmi

příjem

počet 

návštěvníků příjem

počet 

návštěvníků příjem

počet 

návštěvníků

vstupné 30 Kč 103 500 3 450 116 040 3 868 119 730 3 991

15 Kč 30 075 2 005 31 095 2 073 31 575 2 105

společné vstupné 10 700 5 560 4 415

permanetky 17 100 12 510 11 290

půjčovné 3 660 2 980 3 880

CELKEM příjmy Kč 165 035 168 185 170 890

počet platících "singl" návštěvníků 5 455 5 941 6 096

2019 2020 2022
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Lokalita - klima
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Lokalita - klima
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Konkurence
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Konkurence
RASPENAVA - Rekreační a sportovní areál Smědá (6 km od Hejnic)

Vodní plocha cca  1250 m2

Rozměry cca 50 x 25 m

Hloubka až 3 m

Vybavení: převlékárny, sprchy, WC, občerstvení, restaurace, dětský koutek, 

hřiště, v sousedství kemp a hotel, hřiště

OTEVÍRACÍ DOBA - Květen – Září všechny dny v týdnu 9:00 - 20:00

VSTUPNÉ - Plné vstupné: 40,00 CZK, Dětské vstupné: 20,00 CZK

Obdobné koupaliště s betonovou nádrží bazénu a s obdobnými službami 

jako mají Hejnice.
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Konkurence
Přírodní vodní plocha Nové Město pod Smrkem

- není přímým konkurentem díky svému charakteru „rybníku“

- je plán na  rekonstrukci areálu v části ubytování

Přírodní koupaliště Dolina v Bedřichově

- obdobný koncept jako Hejnice

- je poměrně vzdáleno od Hejnic
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Potenciál návštěvnosti

Město Hejnice má cca 2700 obyvatel, to odpovídá i pokrytí dojezdové 

vzdálenosti do 5 minut autem. 

Do 15 minut dojezdu autem je již cca 10 000 obyvatel ve spádové oblasti. 

Větší pokrytí je ale ze směru od Raspenavy, která má tímto lokačně výhodu.  

Proto se nedá příliš uvažovat významně vyšší potenciál než pro cca 5 000 

obyvatel ve spádové oblasti + turisté v okolí. 

Z dalších spádovaných oblastí je návštěvnost pro letní koupaliště vždy 

spíše symbolická.
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Koncepce úprav?

• Změna bazénu?

• Rozšíření atrakcí?

• Designové zatraktivnění?

• „Delší“ provozní sezona?

• Etapizace?

• Investiční rozpočet?

• Provozní očekávání?
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Koncepce úprav

• Změna bazénu?

1. S instalovanou bazénovou technologií

• Nerezový

• Foliovaná bazénová vana

2. Biotop

3. Průtočné koupaliště

• Foliovaný

• S betonovým povrchem
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Koncepce úprav
1. S instalovanou bazénovou technologií pro úpravu bazénové vody

• Nerezový bazén

viz. např. Chrastava 20 m délka, 8 m šířka + 

dětské brouzdaliště, hl. 1,3 m

vstupné 100 Kč/den dospělí

investice 27 mil. Kč v roce 2022
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Koncepce úprav

1. S instalovanou bazénovou technologií pro úpravu bazénové vody

• foliovaná bazénová vana

• folie viz. např. Krnov cca 1000 m2 vodní plochy + atrakce 

vstupné 80 Kč/den dospělí

investice cca 30 mil. Kč v 2018
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Koncepce úprav
2. Biotop

Provedení přírodního koupaliště s filtrací vody přírodním způsobem.

Vestavba do stávajícího koupaliště se zmenšením koupací plochy na cca 1800 

m2 a 1200 m2 by byla regenerační zóna.

Ukázka Biotop Kosmonosy – 3000 m2 vodní plochy, investice 36,5 mil. Kč v roce 

2022.

Lze investičně pořídit

v jednodušším provedení 

i za cca 1/2 - 2/3 ceny.

Provedení může být 

I jako průtočné.
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Koncepce úprav

3. Průtočné koupaliště

• Foliovaný

Stávající koupaliště bude jen vyizolováno bazénovou folií, jinak vše zůstane 

principiálně jak je.

Mohou zde výt doplněné vodní atrakce – skluzavky, stříkací prvky apod.
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Koncepce úprav

3. Průtočné koupaliště

• s betonovým povrchem

Provedení opravy stávajícího betonového bazénu, aby nedocházelo k jeho 

deformaci a únikům vody.

Zachovat ráz koupaliště jako je nyní.

Investice dle stavu betonových konstrukcí a rozsahu prováděných úprav.



26

Koncepce úprav - SWOT

Varianta - nerezový bazén

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

atraktivní řešení vyšší investiční náklady

široká nabídka pro zábavu a odpočinek vyšší provozní náklady s ohledem na bazénovou technologii

velká životnost bazénových van

menší objem vody

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

možnost vybudovat atraktivní zařízení nárůst cen vstupů (energií, mezd, …)

zlepšení občanské vybavenosti konkurence

odlišit se od konkurence ochota v lokalitě platit vyšší vstupné

možné vyšší ceny vstupného
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Koncepce úprav - SWOT

Varianta - BIOTOP

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

rozsáhlá stávající vodní plocha možná sezonně proměnná kvalita vody

nižší investiční náklady pro některé návštěvníky méně atraktivné než "bazén"

nižší provozní náklady než bazén s úpravou vody nezkušenost s daným provozem

parkování

PŘÍLEŽITOST HROZBY

vytvoření atraktivního přírodního koupaliště nárůst cen vstupů (energií, mezd, …)

novinka pro občany konkurence

kvalita vody
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Koncepce úprav - SWOT

Varianta - stávající řešení

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

investičně nejméně náročné žádná novinka pro občany

zachování stávajícího rázu areálu více vody v bazénech

PŘÍLEŽITOST HROZBY

adekvání investiční řešení pro nízké vstupné nárůst cen vstupů (energií, mezd, …)

zlepšení technického stavu konkurence
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Koncepce úprav - pozice



30

Koncepce úprav

Vstup

Systém automatického odbavování návštěvníků.
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Koncepce úprav

Rozšíření atrakcí?

Instalace prvků, které mohou zpříjemnit pobyt zákazníků a odlišit koupaliště od 

konkurence.

• Atrakce na vodní hladinu
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Koncepce úprav

Rozšíření atrakcí?

Instalace prvků, které mohou zpříjemnit pobyt zákazníků a odlišit koupaliště od 

konkurence.

• Mola
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Koncepce úprav

Rozšíření atrakcí?

Instalace prvků, které mohou zpříjemnit pobyt zákazníků a odlišit koupaliště od 

konkurence.

• Skluzavky 
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Koncepce úprav

Rozšíření atrakcí?

Instalace prvků, které mohou zpříjemnit pobyt zákazníků a odlišit koupaliště od 

konkurence.

• Lezecké prvky
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Koncepce úprav

Rozšíření atrakcí?

Instalace prvků, které mohou zpříjemnit pobyt zákazníků a odlišit koupaliště od 

konkurence.

• půjčovna
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Koncepce úprav

Rozšíření atrakcí?

Instalace prvků, které mohou zpříjemnit pobyt zákazníků a odlišit koupaliště od 

konkurence.

• Hrací prvky
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Koncepce úprav

Hrací prvky pro děti – „suché“

prolézačky, houpadla, nafukovací prvky apod.
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Koncepce úprav

Nové odpočinkové plochy

„paluby“, lehátka
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Koncepce úprav

Využití ploch pro různé akce

relaxace a kino jako dnes, ale i koncerty, akce pro děti
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Koncepce úprav

Designové zatraktivnění?

Úprava vzhledu provozních objektů, aby celý areál vypadal nově a moderně.

Např. rekonstrukce stávajících objektů, či jen re-design např. obložením objektů 

dřevem atd.
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Koncepce úprav
„Delší“ provozní sezona?

Vytvořením např. venkovní sauny lze např. po zavření koupaliště provozovat 

saunování, a to nejen v létě v ne příliš letní dni či následně pak celoročně v 

mimosezoně.

Sauna se zázemím na odložení věcí a pro odpočinek – malý venkovní saunový 

svět.

Provoz veřejný nebo pro uzavřené skupiny.
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Koncepce úprav

• Etapizace?

• Dělat úpravu areálu postupně

• Investiční rozpočet?

• Jaké jsou možnosti města?

• Provozní očekávání?

• Co by mělo koupaliště občanům a turistům nabídnout?
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Závěr

• areál koupaliště chápat jako službu občanům a jako potenciální turistický cíl, 

především pro kemp

• malá šance na velký nárůst návštěvnosti pro koupání s ohledem na spádovost a 

konkurenci

• cílem by mělo být zachovat přírodní ráz areálu – je to „USP“ projektu

• zaměřit se při doplnění atrakcí na rodiny s dětmi – atrakce přilákají děti od 

zahradních bazénů a je zde možnost pro „sdílený“ zážitek (rodiny, party,…)

• nabídnout nové služby pro „špatné“ letní počasí, jako i s možností celoročního 

využití – např. sauna/sauny a získat z nich dodatečné tržby

• hledat investičně přijatelné řešení

• řešení pro postupný rozvoj areálu

• Investičně nejlevnější řešení je zachování průtočného bazénu, kde je však 

nutné provést sanaci bazénové vany
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Děkuji  Vám  za  pozornost ☺

Případné dotazy

Tel. 739 543 900

steinhaizl@relaxsolution.cz

www.relaxsolution.cz

Radek Steinhaizl


