
           Vážená paní bakalářko, 

 

            odpovídáme na Vaši žádost dle zákona o poskytování informací č.106/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů k poskytnutí základních ekonomických dat z provozu veřejného krytého bazénu 

(aquaparku), který provozuje příspěvková organizace Sportovní zařízení města Hustopeče. 
 

 

Tab.: Přehled dat za veřejný bazén s celoročním provozem  

 

 2011 2012 

počet návštěvníků celkem  Letní bazén: 23.328 Letní bazén: 30.165 

počet návštěvníků (pouze 
krytá část)  

Nelze jednoznačně určit Nelze jednoznačně určit 

vodní plocha celkem (m2)  1.060 m2 1.060 m2 

vodní plocha krytá nebo 

celoroční provoz (m2)  
Krytý bazén: 254 m2 Krytý bazén: 254 m2 

tržby celkem  4.500.000,- Kč 4.632.000,- Kč 

tržby ze vstupného celkem  září 2010 – srpen 2011: 1.677.629,- Kč září 2011 – srpen 2012: 2.158.645   

tržby ze vstupného (pouze 

krytá část)  

 

září 2010 – srpen 2011  

Krytý bazén 401.270,- Kč 

Letní koupaliště 2011: 1.174.289,- Kč 

 Posilovna: 30.870,- 

Sauna:71.200,-  

 

                     září 2011 – srpen 2012 

Krytý bazén: 397.370,- Kč  

Letní koupaliště 2012: 1.642.000,- Kč 

Posilovna: 37.175,- Kč 

Sauna: 82.100,- Kč 

tržby z pronájmů 
(provozovny služeb např. 

masáže, posilovna apod.) 

Tržba z pronájmů za rok 2011 pro Město 
Hustopeče 

/Dle smluvního ujednání s nájemci/ 

Od července 2012 tržby z pronájmů 
převedeny na Sportovní zařízení: 

305.000,- Kč /krytý a letní bazén/ 

tržby z doplňkové činnosti 
(vlastní provozovny 

občerstvení, drobný prodej 
apod.) 

0 0 

přijaté provozní dotace   Příspěvek - 3.380.000,- Kč Příspěvek - 2.629.000,- Kč 

provozní výdaje celkem  4.787.000,- Kč 5.200.000,- Kč 

počet zaměstnanců 
(přepočtený stav)  

18 17 

mzdové výdaje  3.150.000,- Kč 2.900.000,- Kč 

voda (dodávka, údržba)  150.000,- Kč 380.000,- Kč 

energie (teplo, el. energie)  2.519.110,- Kč 1.901.000,- Kč 

obnova / údržba zařízení  150.000,- Kč 100.000,- Kč 

propagace / marketing  0 /nelze přesně určit/ 0 /nelze přesně určit/ 

 

Údaje, které požadujete, bohužel nejsme schopni všechny jednoznačně určit a to z těchto důvodů:  

 Pro určení počtu návštěvníků máme k dispozici stav prodaných vstupenek a permanentek. 

Tedy nelze jednoznačně určit kolik lidí navštívilo krytý bazén v daný rok. 



 

 Statistika byla vedena minulým vedením organizace vždy od září – června, kdy je krytý bazén 

otevřen (není jednoznačně dáno, kolik lidí navštívilo v roce 2011 a 2012 od ledna do prosince 

krytý bazén, ale vždy pouze za celý „školní rok“). V létě je krytý bazén uzavřen a probíhá 

odstávka. V té době je otevřeno letní koupaliště. 

 

V případě potřeby doplnění informací prosím kontaktujte Sportovní zařízení města Hustopeče: 

spozam@hustopece-city.cz nebo tel. číslo 702 204 600. 

 

 

Ing. Miroslav Pipal 

Vedoucí majetkoprávního odboru MěÚ Hustopeče 
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