
PROVOZNÍ ŘÁD SÁŇKAŘSKÉ DRÁHY 
 
1. Provozní řád se vztahuje na provoz sáňkařské dráhy nacházející se v Horském resortu Dolní 

Morava, areálu U Slona s přesahem do areálu Sněžník. Sáňkařská dráha je pro veřejnost uvedena 
na venkovních mapách i na jeho webových stránkách.   
                                                                                                                                                     

2. Účastník provozu sáňkařské dráhy (dále jen „sáňkař“) je povinen se řídit tímto provozním řádem, 
platnými právními předpisy, pokyny provozovatele a pravidly Mezinárodní lyžařské federace 
(FIS).  
 

3. Dodržování provozního řádu mohou kontrolovat řádně označené, provozovatelem stanovené 
osoby (dále jen „oprávněné osoby“). Sáňkaři jsou povinni řídit se jejich pokyny.  
 

4. Provozovatel střediska neodpovídá za škody na majetku a zdraví sáňkařů, pokud byly způsobeny 
chováním, které je v rozporu s tímto provoznímu řádem, pokyny provozovatele a oprávněných 
osob, či je v rozporu s právním řádem ČR. 
 

5. Zakoupením jízdenky na pokladně se sáňkař zavazuje dodržovat podmínky provozu sáňkařské 
dráhy dané tímto provozním řádem. Jízdenka je nepřenosná a není možno s ní dále obchodovat. 
Jízdenku má sáňkař u sebe, aby se jí mohl kdykoliv prokázat oprávněné osobě.  
 

6. Oprávněná osoba má právo sáňkařovi zakázat jízdu na sáňkařské dráze v případě porušení 
tohoto provozního řádu nebo v případě, že je návštěvníka zjevně pod vlivem alkoholu, léků, či 
jiných návykových látek, a to bez nároku na náhradu jízdného. 
 

7. Provoz sáňkařské dráhy může být přerušen s ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky, 
náledí a jiných špatných podmínkách počasí. Při provozu sáňkařské dráhy také může dojít k její 
mimořádné úpravě s ohledem na uvedené okolnosti.  

 

 

Podmínky při jízdě 
1. Jízda na sáňkařské dráze je na vlastní nebezpečí sáňkařů. 

 
2. Veškeré saně určené pro provoz na sáňkařské dráze jsou vybaveny brzdou.  

 
3.  Na sáňkařské dráze se sáňkaři pohybují na vlastní nebezpečí a dbají na bezpečnost vlastní i 

bezpečnost ostatních. Návštěvník nesmí jezdit pod vlivem alkoholu, léků, či jiných návykových 
látek.  
 

4. Na sáňkařské dráze je zakázáno stavět jakékoli překážky nebo sněhové tvary.  
 

5. Na sáňkařskou dráhu je povoleno vstupovat jen na místě určeném pro start.  
 

6. Každý sáňkař je povinen na dráze udržovat rozestupy nejméně 50 metrů.  
 

7. Každý sáňkař je povinen dbát výstražných a příkazových cedulí.  
 

8. Na trase sáňkařské dráhy není sáňkař oprávněn zastavovat, v případě nehody je povinen okamžitě 
opustit sáňkařskou dráhu.  

 



9. Sáňkař je při jízdě na sáňkařské dráze dále povinen:  
- nezdržovat se ve větším časovém úseku na dojezdech před přejezdy přes sjezdovku 
- při vypadnutí ze saní okamžitě opustit dráhu  
- nejezdit vleže, ale výhradně při jízdě sedět směrem čelem k jízdě.  
- přizpůsobit rychlost bezpečnému sjetí dráhy tak, aby neohrozil sebe ani jiné osoby.  
- být vybaven vhodným oblečením, obutím a brýlemi tak, aby neohrozil sebe ani ostatní osoby.  
- nezastavovat na sáňkařské dráze a v případě nehody urychleně opustit trať  
- dodržovat pokyny oprávněných osob a dodržovat dopravní značení podél sáňkařské dráhy. 

 
10. Pěším, lyžařům a snowboardistům je pohyb na sáňkařské trati v době provozu této trati zakázán.  

 

 

Styk se sjezdovými tratěmi 
1. Sáňkařská dráha nezasahuje do profilu sjezdové trati „A“ (Kamila). Sáňkaři zde však musí 
upravit rychlost úměrně menšímu poloměru zakružovacího oblouku („tobogánu“) vzhledem 
k odstředivým sílám, které toto místo generuje. 
 
2. Při výjezdu do areálu U Slona musí věnovat pozornost rozhledovým poměrům a situaci 
v tomto obvodu sjezdové tratě (pohyb techniky, zasněžování apod.). 
 

 
Poskytnutí pomoci  
1. Každý sáňkař je povinen poskytnout první pomoc zraněnému a neprodleně přivolat Horskou 
službu – služebna Dolní Morava tel.:   +420 465 634 139. 
  
2. Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne 
potřebnou pomoc vystavuje se kromě škodní odpovědnosti také hrozbě trestního stíhání pro 
trestný čin Neposkytnutí pomoci podle ustanovení §207 trestního zákona.  

 

Náhrada jízdného  
Náhradu jízdného nebo jeho poměrné části provozovatel návštěvníku poskytne pouze při 
přerušení provozu z důvodu technické poruchy trvající déle než jednu hodinu.  

 

Provoz 
1. Provoz sáňkařské dráhy je při dostatečných sněhových podmínkách realizován v intencích 

platného ceníku (jízdního řádu). 
 

2. Návštěvník je povinen mít u sebe platnou jízdenku a na požádání ji předložit oprávněné osobě ke 
kontrole. Děti ve věku 3-14,9 let mohou využít zvýhodněné dětské jízdné dle platného ceníku. 
 

3. Jízda je na sáňkařské dráze povolena z bezpečnostních důvodů pouze na provozovatelem 
zapůjčených saních.  
 

4. Na jedněch saních smí jet pouze jedna osoba. 
 

5.  Jízda ve dvou je na saních povolena výlučně pro doprovod dítěte od 3 do 12 let, kdy současně 
zatížení saní nesmí přesáhnout hmotnost 150 kg. Dítě je vždy nutno posadit dopředu. Děti smí 
sáňkařskou dráhu využívat teprve od věku 3 let.  

 

 



Půjčování sáněk 
1. Návštěvník je povinen se při půjčení prokázat dokladem totožnosti a podepsat smlouvu o výpůjčce 

sáněk. 
                                 

2. Za půjčení sáněk se vybírá na pokladně LD U Slona vratná záloha ve výši 500,-Kč za jedny sáně. 
Návštěvník podepíše na pokladně smlouvu o výpůjčce, ve které bude záznam o počtu půjčených 
saní. Návštěvník oproti kauci získá žeton(y) (1 žeton = 1 sáně), který u horní stanice LD vymění za 
sáně. Vracení probíhá u spodní stanice LD U Slona, kde se sáňky vymění za žeton.  
 

3.  Za žeton mu bude na pokladně vrácena složená kauce. V případě nevrácení, nebo poškození saní, 
které neodpovídá běžnému opotřebení bude po návštěvníkovi požadována odpovídající finanční 
náhrada. V případě ztráty žetonu zaniká nárok na vrácení kauce.  

 

 

Závěrečná ustanovení 
1.  Provozovatelem sáňkařské dráhy je společnost SNĚŽNÍK, a.s., IČ: 269 79 136, se sídlem Velká 

Morava 79, 561 69 Dolní Morava 
 

2. Více informací můžete získat na webových stránkách www.dolnimorava.cz  

 

 

http://www.dolnimorava.cz/

