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Příloha č. 1 

 

Přehled lyžařských areálů v oblasti Těšínského Slezska, které tvoří přímou 

konkurenci SKI areálu Řeka: 

 

I. Ski areál Mosty u Jablunkova 

Tento lyžařský areál lze považovat za největšího přímého konkurenta 

v oblasti. Nabízí komplexní technické zasněžování, intenzivní osvětlení všech 

sjezdových trati, snowpark, lyžařskou školu, 44 km upravovaných běžeckých tratí, 

značkový ski servis, stanoviště horské služby a zimní a letní bobovou dráhu. Areál 

nabízí celoroční volnočasové aktivity. 

Přehled lyžařských tratí v lyžařském středisku Ski areál Mosty u Jablunkova 

Název Délka  Převýšení Úprava  Obtížnost Osvětlení Zasněžování 

Sjezdovka A 580 m 140 m Ano Střední  Ano Ano 

Sjezdovka B 600 m 140 m Ano Střední Ano Ano 

Sjezdovka C 650 m 150 m Ano Střední  Ano Ano 

 

Vleky: počet: 3, celková kapacita: 2 130 osob/hodina 

Otevírací doba: denně:  8:30 – 16 hod, večerní lyžování: 17 – 21 hod  

Ceny služeb:  

služba dospělí děti do 12 let 

7 denní permanentka     1 610 Kč  1 140 Kč 

5 denní permanentka   1 260 Kč 900 Kč 

Rodinný skipas celodenní  2+2 1 000 Kč 890 Kč 

Celodenní  380 Kč 270 Kč 

Dopolední, odpolední 230 Kč, 250 Kč 170 Kč, 180 Kč 

Večerní 270 Kč 200 Kč 

Dvouhodinový 190 Kč 140 Kč  

Lyžařská škola 1 hodina  390 Kč - 

 

Výhody: široké spektrum produktů, večerní lyžování, lyžařská škola, snowpark, 

široká nabídka služeb včetně cenové úrovně (vícedenní skipasy, rodinné skipasy, 

celoroční permanentky, slevové nabídky, zvýhodněný ceník pro školy), snadnější 

dostupnost pro klientelu z Polska, nabízí celoroční aktivity  

Nevýhody: větší vzdálenosti od ostravské aglomerace, vyšší cena za služby  

 



II. Rekreační areál Javorový vrch u Třince  

Středisko se nachází v oblasti Těšínských Beskyd ve výšce 968 m. n. m. Jako 

jediné v oblasti poskytuje lanovou dráhu, byť značně zastaralou.  

Přehled lyžařských tratí ve středisku Javorový vrch 

Název Délka  Převýšení Úprava Obtížnost Osvětlení  Zasněžování 

Sjezdovka A 750 m - m Ano Střední  Ne Ano 

Sjezdovka B 400 m - m Ano Černá Ano Ne 

Sjezdovka C 300 m - m Ano Modrá  Ano Ano 

 

Lanovka: 1, vleky: 2 

Celková kapacita: 1 300 osob/hodina 

Otevírací doba: denně:  8 – 16 hod, večerní lyžování: 17 – 20 hod  

Ceny služeb:  

Služba dospělí děti do 12 let 

7 denní permanentka   1 340 Kč  780 Kč 

5 denní permanentka   1 180 Kč 670 Kč 

Celodenní  360 Kč 250 Kč 

Dopolední, odpolední, večerní  250 Kč 190 Kč 

Lyžařská škola 1 den 590 Kč 590 Kč 

 

Výhody: přítomnost lanové dráhy, snow park s překážkami na malé sjezdovce 

Nevýhody: lanová dráha je zastaralá, kapacitně nestačí, v případě slabých 

sněhových podmínek nelze dojet na lyžích k dolní stanici lanovky, nižší nabídka 

služeb, nabízí dobrou prudkou sjezdovku, ale z důvodu chybějícího zasněžování 

sjezdovka nebývá v provozu. 

 

 

 

 

 

 

Přehled lyžařských tratí v lyžařském středisku Severka 

Název Délka  Převýšení Úprava Obtížnost Osvětlení Zasněžování 

Velká sjezdovka 1 270 m 291 m Ano Střední  Ne Ne  

Malá sjezdovka 420 m 85 m Ano Střední Ne Ne  

Dětský ráj 300 m 40 m Ano Střední  Ne Ne  



III. Lyžařské středisko Severka, Dolní Lomná 

Otevírací doba: denně:  9 – 16 hod  

Ceny služeb:  

Služba dospělí děti do 12 let 

6 denní permanentka     1 550 Kč 1 030 Kč 

5 denní permanentka   1 350 Kč 950 Kč 

Celodenní  400 Kč 280 Kč 

Dopolední, odpolední 250, 270 Kč 180, 200 Kč 

Dvouhodinová 200 Kč 140 Kč 

 

Výhody: relativně dlouhá sjezdovka, ale nedostatečný sklon 

Nevýhody: horší dostupnost areálu, chybějící zasněžování, není večerní lyžování, 

nemají lyžařskou školu, nižší spektrum služeb, vyšší ceny 

 

IV. Ski areál Armáda v Dolní Lomné  

 

Přehled lyžařských tratí ve středisku Armáda v Dolní Lomné 

Název Délka tratě Převýšení Úprava tratě Obtížnost Osvětlení Zasněžování 

Sjezdovka 860 m 291 m Ano Střední  Ano Ano 

 

Otevírací doba: denně:  8:30 – 16 hod, večerní lyžování: 17:30 – 21 hod  

Ceny služeb:  

služba dospělí děti do 12 let 

6 denní permanentka     1 590 Kč 1 110 Kč 

5 denní permanentka   1 400 Kč 980 Kč 

Celodenní  380 Kč 260 Kč 

Dopolední, odpolední 230 Kč, 240 Kč 160 Kč, 170 Kč 

Jednohodinová 120 Kč 100 Kč 

 

Výhody: večerní lyžování 

Nevýhody: pouze jedna sjezdová dráha, nemají lyžařskou školu, horší dostupnost 

areálu, vyšší ceny  

 

 

 

 

V. Lyžařský areál Horní Lomná-Přelač 



Přehled lyžařských tratí ve středisku Horní Lomná  - Přelač 

Název Délka tratě Převýšení Úprava Obtížnost Osvětlení Zasněžování 

Sjezdovka 800 m 291 m Ano Střední  Ano Ano 

Sjezdovka 670 m 270 m Ano Střední  Ano Ano 

 

Otevírací doba: denně:  9 – 16 hod  

Ceny služeb:  

služba dospělí děti do 12 let 

6 denní permanentka     1 450 Kč 1 000 Kč 

5 denní permanentka   1 300 Kč 850 Kč 

Celodenní  370 Kč 260 Kč 

Lyžařská škola 2 hodina  500 Kč 500 Kč 

Lyžařská škola 4 hodiny 900 Kč 900 Kč 

 

Výhody: večerní lyžování 

Nevýhody: pouze jedna sjezdová dráha, nemají večerní lyžování, horší dostupnost 

areálu, vzhledem k nabídce dražší služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2   

Detailní rozpočet projektu - formulář 

 

Celkový rozpočet projektu  

Položka    v tis. Kč 

1. Doplňkové výdaje na řízení projektu -  mezisoučet   

1.1. Mzdy členů projektového týmu (6 osob)  

1.1.1 Hrubá mzda 150 Kč/hod (předpokládá se celkem 1 000 hodin) 
 

2. Doplňkové výdaje na nákup služeb -  mezisoučet   

2.1. Poradenství a služby  

2.2.1. Studie proveditelnosti   

2.2. Překlady a tlumočení   

2.3.1. Překlad webových stránek do angličtiny a polštiny   

3. Doplňkové výdaje na publicitu projektu - mezisoučet   

3.2. Publicita  

4.2.1. Výroba dvou informačních tabulí ve Ski areálu  

3.3. Marketing  

4.3.1. Úprava webové prezentace pro jazykové mutace (Aj,. Pl.)  

4.3.2. Výroba reklamních letáků „Ski areál Řeka“ (Čj., Pl., Aj.)  

4. Doplňkové výdaje jiné – mezisoučet   

4.1. DPH (vzniklé při nákupu služeb a výdajů na publicitu)  

4.1. DPH (vzniklé při nákupu stavebních prací a majetku v rámci hlavních výdajů)  

5. Hlavní výdaje - stavební část, nákup technologií - mezisoučet   

5.1. Stavební práce  

5.1.1. Výkopové práce a úpravy terénu   

6. Hlavní výdaje, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – 

mezisoučet  

6.1. Nákup nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku  

6.1.1. Sněhová děla, 7 ks  

6.1.2. Čerpací systém technického zasněžování   

         6.1.2.1. Podávací čerpadla TVS, 3 ks  

         6.1.2.2. Vysokotlaké vertikální čerpadlo MPV100/6, 1 ks   

         6.1.2.3. Automatický filtr, 1 ks    

         6.1.2.5. Průtokoměr ELA, návarky, kohouty,manometry  

         6.1.2.6. Armatury vysokotlaké, nízkotlaké,poj. ventil, minimály   

         6.1.2.7. Potrubí, tvarovky, klapky DN 300 s prodloužením  

         6.1.2.8. Příruby, těsnění,nákružky, tlakové akumulátory  



         6.1.2.9. Povrchová úprava potrubí  

         6.1.2.10. Silnoproudé, kompenzační rozvaděče, kabeláž  

         6.1.2.11. Svorníky, čidla, ovládací skříň   

         6.1.2.12. Kabeláže a kotevní trasy v čerpací stanici, elekropráce, zapojení  

6.1.3. Zázemí pro lyžařskou školu- dřevěná srubová stavba,  

6.1.4. Zázemí pro půjčovnu lyží a úschovnu - dřevěná srubová stavba  

6.1.5. Umělý povrch pod velkým vlekem, 2 500m
2
  

6.1.6. Časomíra pro lyžařskou školu, 1 ks  

6.1.7. Sušák bot pro lyžařskou půjčovnu, 2 ks  

6.2. Nákup dlouhodobého nehmotného majetku  

6.3. Nákup drobného dlouhodobého či nehmotného majetku  

6.3.1. Vybavení lyžařské půjčovny, 40 ks lyžařských setů  

                            6.3.1.1. Lyže s vázáním pro dospělé, 20 ks  

                  6.3.1.2. Lyže s vázáním pro dospělé, 20 ks  

                  6.3.1.3. Lyžařské hole,40 ks  

                  6.3.1.4. Lyžařské boty pro dospělé, 20 ks  

                  6.3.1.5. Lyžařské boty pro děti,  20 ks  

6.3.2. Nákup sněžic, 6 ks  

6.3.3. Nákup teleskopických holí k sněžnicím  6 ks   

6.3.4. Vybavení pro lyžařskou školku a školu,    

                            6.3.4.1. Startovací domek, 2 ks  

                  6.3.4.2. Zvířátka větší s úchytem, 20 ks  

                  6.3.4.3. Zvířátka menší, 10 ks  

                  6.3.4.4. Laminátové tyče, 30 ks  

6.3.6. Ochranný systém pro nebezpečná místa na sjezdovce, 10 ks  

6.3.7. Výroba servisních stojanů, 2 ks  

7. Hlavní výdaje – jiné   

8. Křížové financování – mzdy    

9. Křížové financování – provoz  

10. Křížové financování – služby   

11. Křížové financování – jiné výdaje   

12. Doplňkové výdaje CELKEM   

13. Hlavní výdaje CELKEM   

14. Křížové financování CELKEM  

15. Způsobilé výdaje na projekt CELKEM  

 

 

 

 



Příloha č. 3 

 

Metodika přepočtení kurzu Eur na částku v Kč 

 

Všechny částky uvedené v textu jsou v českých korunách. Tyto částky byly 

přepočteny kurzem ČNB „devize střed―. 

 

Přepočet byl proveden dne 5. 3. 2010, devize střed = 25,775 Kč /Eur. 

 

S platností od 2. 1. 2002 jsou kurzy devizového trhu (tzv. fixing) stanovovány Českou 

národní bankou stejně jako dosud na základě monitorování vývoje měn na 

mezibankovním devizovém trhu. Zveřejňované kurzy vybraných měn odpovídají 

tomu, jak se jednotlivé měny obchodovaly na devizovém trhu v 14:15  místního času. 

Kurzy devizového trhu slouží ve smyslu zákona o účetnictví a dalších právních 

norem pro neobchodní účely (ohodnocování závazků a pohledávek, daňová a celní 

řízení apod.). Kurzy jsou stanovovány vždy v 14:15 s platností na aktuální den a 

následně zveřejněny stejným způsobem jako doposud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 

 

Analýza konkurence z pohledu služeb - srovnání 

 

Největším konkurentem SKI areálu Řeka z hlediska poskytovaných služeb je 

Ski areál Mosty u Jablunkova, který patří mezi areály se zaměřením na celoroční 

volnočasové aktivity. V zimní sezoně nabízí 3 upravované sjezdovky, umělé 

zasněžování, lyžařskou školu, upravované běžecké tratě, ski servis a bobovou dráhu 

s celoročním provozem. Tento areál nabízí dostatečnou kvalitu sjezdových tratí 

z hlediska jejich délky a obtížnosti. Ostatní hodnocené lyžařské areály mají nabídku 

služeb shodnou se Ski areálem Řeka anebo slabší (Armáda, Severka, Javorový 

vrch).  

 

Otevírací doba všech ski areálu se pohybuje téměř shodně od 9-16 hod pro 

denní lyžování a od 17- 21 hod pro večerní lyžování. 

 

V případě realizace projektu umělého zasněžování a uvedených 

doprovodných služeb ve SKI areálu Řeka vznikne další unikátní areál v tomto 

regionu z hlediska různorodosti svých sjezdových tratí a nabídky služeb, který 

uspokojí poptávku náročných zákazníků při zachování cenové úrovně (předpokládá 

se zvýšení celodenní permanentky pouze na 395 Kč pro dospělého).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 

 

Tabulka 1 Harmonogram projektu
1
 

  Popis aktivity 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. Příprava obsahu projektu,                                                 

konzultace výstupů, zajištění 

partnerů 

I. Nákup poradenských a 

konzultačních služeb pro přípravu 

projektové dokumentace 

                                                

II. Nákup konzultačních služeb pro                                                 

administraci projektu 

II. Zjišťování jednotlivých informací 

k realizaci projektu  

                                                

II. Realizace výběrových řízení na 

zajištění jednotlivých výstupů 

projektů 

                                                

II. Výběr dodavatelů pro realizaci 

jednotlivých výstupů projektu 

                                                

II. Realizace stavebních prací a 

technického zasněžování 

                                                

II. Realizace stavebních prací pro 

zázemí lyžařské školy, půjčovny 

                                                

II. Příprava a tvorba nových 

produktových balíčků 

                                                

II. Výroba reklamních letáků a 

aktualizace webových stránek pro 

cizojazyčné mutace 

                                                

II. Realizace cíleného marketingu 

(distribuce reklamních letáků) 

                                                

II. Zahájení provozu                                                 

II. Ukončení realizace projektu a 

předání žádosti o proplacení 

dotace 

                                                

III. Zajištění distribuce, reklamy a 

zpětné vazby 

                                                

 

 

                                            
 



Označení etap: 

   I. Přípravná fáze 

   II. Realizační – investiční fáze 

   III. Udržovací – provozní fáze 

 

       Počátek stavebních prací pro technické zasněžování, zázemí pro lyžařskou 

školu a půjčovnu je uvažován v srpnu 2010. U dokončení stavebních prací pro 

technické zasněžování se předpokládá ukončení nejpozději v dubnu 2011. Zájmem 

žadatele je realizovat zasněžování již pro sezónu 2010/2011, ale z důvodů 

zakázkové výroby, která může trvat 3 – 4 měsíce, je počítáno s rezervou dokončení 

až v následujícím roce. V zimních měsících není možné provádět stavební práce a 

zapojování v areálu. Výroba reklamních letáků a marketingu bude realizována 

průběžně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6 

 

Slovník 

 

Veřejná podpora 

     Vymezení pojmu "veřejná podpora" (právo ES užívá pojem "státní pomoc") je 

obsaženo v čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství. Z něj 

vyplývá, že za veřejnou podporu je považována jakákoliv forma výhody ze strany 

státu, jiných veřejných institucí, příp. jimi kontrolovaných subjektů, směřující určitému 

podniku (dle práva ES se jedná nejenom o podnikatele, ale i o územní samosprávné 

celky, příspěvkové organizace, univerzity, nadace apod., pokud vykonávají 

ekonomickou činnost), příp. odvětví výroby (služeb), které narušuje, resp. je 

způsobilé narušit soutěž na vnitřním trhu EU a ovlivnit obchod mezi členskými státy. 

Aby se jednalo o veřejnou podporu, musí dojít i k přímému (výdej prostředků) či 

nepřímému zatížení (nevybrání prostředků) veřejných rozpočtů (do této kategorie 

jsou Evropskou komisí řazeny i prostředky strukturálních fondů).  

 

Malé a střední podnikání 

Definice Malého a středního podnikání je upravena Nařízením Komise (ES) č. 

800/2008. 

     Základním kritériem pro posouzení velikosti podnikatele je počet zaměstnanců, 

velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). Údaje, které se 

mají použít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou údaje 

vztahující se k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období vypočtené za období 

jednoho kalendářního roku. 

- Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který 

zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 

milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.  

- V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny jako 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční 

suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.  

- V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni 

jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo 

bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.  

 

Benefit 

     Pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektů ze 

strukturálních fondů EU a národních zdrojů je v programovém období 2007 až 2013 

určen informační systém Benefit7+. Tento se vyplňuje on-line na stránkách www.eu-

zadost.cz. Toto přihlášení je platné pro všechny operační programy v ČR, které 

využívají programu Benefit7.  

 

E-account 

    Internetová aplikace umožňující žadateli o dotaci elektronické předkládání žádostí. 

Umožňuje elektronickou komunikace mezi žadatelem a projektovým manažerem. 

 

Studie proveditelnosti 

     Studie proveditelnosti jsou nástrojem pro zdůvodnění budoucí investice do 

určitého projektu z ekonomického a technického hlediska. Jejich cílem je poskytnout 

rozhodujícímu se investorovi odpovědi na základní otázky typu: 

Byla vybrána optimální varianta podnikatelského záměru? 

Byly správně identifikovány potřebné finanční prostředky pro výstavbu a provoz?  

Byla prokázána udržitelnost investice přes identifikovaná rizika? 

 

http://www.eu-zadost.cz/
http://www.eu-zadost.cz/


Region soudržnosti 

      Regiony soudržnosti jsou v oblasti regionální politiky základními statistickými 

jednotkami pro výpočet ukazatele HDP/obyvatele, na základně kterého je přidělena 

podpora ze strukturálních fondů. Jsou jimi regiony na úrovni NUTS II (NUTS - 

klasifikace územních statistických jednotek). V programovacím období 2007—2013 

má každý Region soudržnosti historicky poprvé svůj vlastní Regionální operační 

program (ROP), který je úzce zaměřen na řešení problémů daného regionu. 

 

 

Podpora de minimis 

     De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními 

podporami „de minimis― poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let 

přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Tento finanční strop platí bez 

ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém 

období. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům. 

     Podporu de minimis není možno kumulovat s jinou veřejnou podporou na stejné 

způsobilé výdaje, jestliže by kumulací došlo k poskytnutí vyšší míry podpory než je 

stanovena dle regionální mapy podpory (resp. v nařízení o blokových výjimkách nebo 

v rozhodnutí EK). 

     Poskytovatel podpory de minimis je povinen před jejím poskytnutím písemně 

sdělit podniku zamýšlenou částku podpory, upozornit jej na charakter podpory, dále 

je poskytovatel povinen vyžádat si od daného podniku prohlášení o všech dalších 

podporách de minimis, které tento podnik v předchozích dvou fiskálních letech a 

v současném fiskálním roce obdržel. Poskytnutím podpory nesmí být překročen limit 

podpory de minimis (200 000 €). Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské 

centrální banky  platného pro aktuální měsíc dle data vydání rozhodnutí o poskytnutí 

dotace (tj. kurz vyhlášený v části C Úředního věstníku ES v den před posledním 

pracovním dnem v předchozím měsíci).   

  
 

 

http://www.czechinvest.org/data/files/pocitani-trileteho-obdobi-u-podpory-de-minimis-493.pdf

