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Provozní	řád	SKI	Areálu	Kopřivná	

1. Tento	provozní	řád	platí	pro	všechny	návštěvníky	SKI	areálu	Kopřivná	a.s.		(dále	
SAK)	 v	Malé	 Morávce,	 přičemž	 vstupem	 na	 pozemky	 a	 zařízení	 vlastněné	 či	
užívané	 společností	 SAK	 (dále	 také	 areál)	 se	 každý	 z	návštěvníků	 podřizuje	
pravidlům	v	tomto	řádu	obsaženým,	přičemž	svým	vstupem	do	areálu	vyjadřuje	
svůj	souhlas	být	vázán	podmínkami	a	obsahem	tohoto	návštěvního	řádu.	

	

2. Areál	 je	 tvořen	 zejména	 loukami	 užívanými	 i	 v	souladu	 s	územní	 dokumentací	
jako	 lyžařské	 sjezdové	 tratě,	 dětskou	 arénou	 u	 spodní	 stanice	 lanové	 dráhy,	
prostorem	 dětské	 lyžařské	 školy	 vymezeným	 mezi	 prostory	 dětského	
pohyblivého	dopravního	pásu	a	trasou	vleku,	prostorem	kid	zóny	pro	sáňkování	a	
bobování	 vymezenou	 přenosným	 oplocením	 a	 trasou	 vleku	 snow/summer	
tubingu,	 samotným	 snouw/summer	 tubingovým	 areálem	 se	 speciálním	
plastovým	 povrchem	 a	 všechna	 přilehlá	 restaurační,	 odpočívací	 a	 parkovací	
prostory,	jakož	i	prostor	pokladen	a	půjčovny	a	jejich	zázemí.		

	

3. Účelem	tohoto	řádu	je	zejména	zajištění	bezpečnosti	a	zdraví	všech	návštěvníků	a	
ochrany	majetku	v	areálu,	ochrany	veřejného	pořádku	při	konání	 sportovních	a	
společenských	 akcí	 a	 rovněž	 zabezpečení	 pokud	 možno	 ideálních	 podmínek	
průběhu	 všech	 sportovních,	 tréninkových,	 závodních	 a	 společenských	 	aktivit,	
které	 se	 zde	 budou	 uskutečňovat.	 Cílem	 návštěvního	 řádu	 je	 též	 zajištění	
příjemné	 sportovní	 a	 společenské	 atmosféry	 v	areálu.	 Každý	 svým	 vstupem	 do	
areálu	 vyjadřuje	 svůj	 souhlas	 být	 vázán	 podmínkami	 a	 obsahem	 tohoto	
návštěvního	řádu.	

	

4. Platí,	 že	 všichni	 návštěvníci	 jsou	 povinni	 v	případě	 použití	 lyžařského	 vleku	
(kotva),	 snow/summer	 tubingu	 a	 lanové	 dráhy	 dodržovat	 přepravní	 podmínky	
těchto	zařízení	a	pokyny	službu	konající	obsluhy	a	tento	provozní	řád	vůči	těmto	
předpisům	 a	 pokynům	 jen	 podpůrný,	 tedy	 platí	 jen	 tehdy,	 pokud	 je	 doplňuje,	
rozšiřuje	a	není	s	nimi	v	rozporu.		

	

5. Veřejnost	 může	 do	 areálu	 vstupovat	 a	 zařízení	 SAK	 užívat	 pouze	 v	denních	
provozních	 hodinách.	 Vstup	 do	 areálu	 po	 setmění	 a	 v	 nočních	 hodinách	 je	
povolen	 pouze	 v	provozní	 době	 vleku	 lanové	dráhy	 nebo	 vleku	 a	 při	 zapnutém	
umělém	osvětlení,	 jinak	 jen	se	souhlasem	SAK,	přičemž	oprávněni	k	dozoru	nad	
dodržováním	a	respektováním	tohoto	návštěvního	řádu	jsou	všichni	zaměstnanci	
SAK	a	samozřejmě	příslušné	státní	a	obecní	orgány	a	policie.	

	

6. Každý	návštěvník	je	povinen	se	v	prostoru	areálu	chovat	tak,	aby	svým	jednáním	
neohrožoval	 bezpečnost	 jiných	 osob	 a	 jejich	 majetku,	 stejně	 tak	 jako	 zařízení	
areálu	 a	 dále	 svým	 chováním	 neomezoval	 či	 neobtěžoval	 jiné	 osoby	 nad	 míru	
odpovídající	 z	okolností	 vyplývajících	 z	průběhu	 akce,	 která	 v	areálu	 právě	



2 

	

probíhá.	V	rámci	provozu	může	být	 celý	areál	 SAK	nebo	 jeho	část	po	předchozí	
informaci	pro	veřejnost	uzavřen	při	konání	soukromé	a	nebo	komerční	akce.	

	

7. Návštěvníci	 jsou	 povinni	 dodržovat	 pokyny	 všech	 zaměstnanců	 a	 pověřených	
osob	 SAK,	 označených	 např.	 firemním	 oděvem	 nebo	 jinak,	 respektovat	 pokyny		
informačně-sdělovacích	 prostředků,	 popřípadě	 pořadatelů	 soukromých	 nebo	
komerčních	akcí	v	areálu.		

	

8. Návštěvníci	 areálu	 jsou	 povinni	 při	 svém	 pobytu	 respektovat	 platné	 právní	
předpisy	České	republiky,	obecná	pravidla	slušného	chování	a	dobrých	mravů,	tj.	
především	 slušnost	 a	 ohleduplnost,	 a	 jsou	povinni	 zdržet	 se	 jakýchkoli	 projevů	
mezilidské,	 rasové,	 náboženské	 nebo	 politické	 nesnášenlivosti.	 V	případě	
porušení	 nebo	 nerespektování	 tohoto	 ustanovení	 může	 být	 návštěvník	
dopouštějící	 se	 zjevně	 zakázaného	 a	 nebo	 závadového	 jednání	 z	areálu	 bez	
předchozího	varování	okamžitě	vyveden.	

	

9. Jakákoliv	podnikatelská	činnost	 jako	například	provozování	občerstvení,	prodej,	
nebo	 půjčování	 sportovních	 potřeb,	 rozdávání	 nebo	 prodávání	 novin,	 časopisů,	
tiskovin,	 reklamních	 prospektů,	 jakož	 i	 skladování	 předmětů	 uvnitř	 areálů	 je	
povoleno	jen	s	výslovným	svolením	SAK.	

10. Zájemci	 o	 pořádání	 organizovaných	 akcí	 v	rámci	 činností	 různých	 spolků,	
občanských	 sdružení	 a	 tělovýchovných	 jednot	 jsou	 povinni	 tuto	 skutečnost	
projednat	předem	se	správcem	areálu	a	vyžádat	si	jeho	souhlas.	

	

11. Právo	k	výkonu	funkcí	dohledu	má	každý	zaměstnanec	SAK.	
	

12. Při	 konání	 hromadných	 akcí	 pořadatel	 akce	 odpovídá	 za	 případné	 poškození	
zdraví	 účastníků,	 dále	 za	 věcné	 poškození	 způsobené	 úmyslným	 nebo	 hrubě	
nedbalým	 chováním	 jeho	 zaměstnanců	 nebo	 osob	 v	obdobném	 poměru	 závislé	
činnost.		

	

13. Úrazy	 a	 škody	 má	 každý	 povinnost	 neprodleně	 nahlásit	 odpovědným	 osobám	
SAK.	

	

14. Každý	návštěvník	odpovídá	v	plné	výši	za	škodu,	kterou	způsobí.	
	

15. Osoby,	 které	poruší	 ustanovení	návštěvního	 a	provozního	 řádu,	mohou	být	bez	
náhrady	 vyvedeni	 z	areálu	 a	 může	 jim	 být	 odebrána	 a	 znehodnocena	 karta	
opravňující	k	použití	zařízení	areálu.	Totéž	platí	pro	osoby,	které	jsou	zjevně	pod	
vlivem	alkoholu	nebo	jiné	návykové	látky,	přičemž	tato	opatření	vylučují	nároky	
proti	SAK.	
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16. Vstup	do	areálu	je	povolen	všem	osobám	starším	12	let,	osoby	mladší	než	12	let	
mohou	 do	 areálu	 vstupovat	 pouze	 v	doprovodu	 rodičů	 nebo	 zákonných	
zástupců.	Vstup	do	areálu	je	na	vlastní	nebezpečí.	

Návštěvníkům	areálu	je	zakázáno	zejména:	

a) Vstupovat	 do	 oblastí,	 které	 nejsou	 pro	 návštěvníky	 povoleny	 a	 jsou	 buď	
vyznačeny	 zákazem	 vstupu	 nepovolaným	 osobám	 nebo	 z	povahy	 věci	 je	
zřejmé,	že	jde	o	neveřejný	prostor	

b) Nepoužívat	 v	zimních	 měsících	 sjezdové	 tratě	 určené	 pro	 lyžaře	 a	
snowboardisty	 pro	 účely	 sáňkování,	 bobování,	 či	 jiné	 způsoby	
nekontrolovaného	 sjíždění	 svahu	 a	 naopak	 lyžaři	 nesmějí	 lyžovat	 v	zónách	
určených	pro	tyto	účely	a	pokud	nejsou	ve	výuce	lyžařské	školy	Kopřivná,	pak	
ani	v	dětské	zóně	nebo	sjezdovce	lyžařské	školy,	platí	striktní	rozdělené	zón	

c) Ničit	zařízení	a	vybavení	areálu	
d) Popisovat,	polepovat	nebo	pomalovávat	stavby,	vybavení	nebo	cesty	
e) Vjezd	a	používání	jakýchkoli	motorových	vozidel	uvnitř	areálu	bez	písemného	

povolení	SAK	
f) Zakládat	oheň,	zapalovat	nebo	odstřelovat	ohňostroje	a	světlice	
g) Konat	svoji	tělesnou	potřebu	mimo	toalety	nebo	jinak	znečišťovat	areál	
h) Vyslovovat,	rozšiřovat	či	veřejně	projevovat	rasistické,	hanlivé,	vulgární	nebo	

dobrým	mravům	odporující	slogany	či	zobrazení	
i) Lézt	 či	 přelézat	 pro	 obecné	 užívání	 připravené	 stavby	 a	 zařízení,	 zejména	

ploty,	 zdi,	 ohrazení	 závodní	 tratě,	 zábrany,	 osvětlovací	zařízení,	 stojany	 pro	
kamery,	stromy,	sloupy	jakéhokoli	druhu	a	střechy	

j) Házet	předměty	 či	 tekutiny	 jakéhokoli	druhu	na	 závodní	 tratě	 či	 do	prostor	
pro	návštěvníky	

k) Jakkoliv	 upravovat	 či	 měnit	 připravené	 tratě	 a	 nebo	 závodní	 a	 tréninkové	
koridory	

l) Překrývat	 transparenty,	 vlajkami	 nebo	 jiným	 způsobem	 reklamní	 panely	 či	
jiná	zařízení	

m) Vnášet	a	používat	laserová	ukazovátka	
n) V	celém	areálu	platí	zákaz	volného	pohybu	psů	a	jiných	zvířat	

Základní	pravidla	pohybu	po	sjezdových	tratích	a	realizace	sportovních	aktivit	při	
lyžování	 a	 snowboardingu	 jsou	 stanovena	 m.j.	 obecnými	 pravidly	 FIS	 a	 mezi	
základní	povinnosti	každého	návštěvníka	patří:	

	

A.			Brát	ohled	na	ostatní	lyžaře	a	snowboardisty	

	 Každý	lyžař	a	snowboardista	se	musí	chovat	tak,	aby	neohrožoval	a	nepoškozoval		

	 někoho	jiného.	
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B.		 Ovládání	rychlosti	a	způsobu	jízdy	

	 Každý	lyžař	a	snowboardista	musí	jet	s	dostatečnou	vzdáleností	od	ostatních	(na	

dohled).	 Musí	 přizpůsobit	 svou	 rychlost	 a	 způsob	 jízdy	 svým	 schopnostem	 a	 také	
terénu,	sněhovým	a	povětrnostním	podmínkám	i	hustotě	provozu.	

	

C.			Volba	jízdní	stopy	

Lyžař	 a	 snowboardista	 přijíždějící	 zezadu	 musí	 zvolit	 svou	 jízdní	 stopu	 tak,	 aby	
neohrožoval	lyžaře	a	snowboardistu,	který	jede	před	ním.	

	

D.	 Předjíždění	

Předjíždět	 se	 smí	 ze	 shora	 anebo	 ze	 zdola,	 zprava	 anebo	 zleva,	 avšak	 vždy	 jen	
s	takovou	 vzdáleností,	 která	 ponechává	 předjížděnému	 lyžaři	 anebo	
snowboardistovi	dostatečný	prostor	pro	všechny	jeho	pohyby.	

	

E.	 Najíždění	na	sjezdovku,	pokračování	v	jízdě	dolů	a	po	svahu	nahoru	

	 Každý	lyžař	a	snowboardista,	který	chce	najet	na	lyžařskou	sjezdovku,	který	se	po	

	 	zastavení	chce	opět	rozjet	dolů	anebo	pohybovat	svahem	nahoru,	se	musí	ve	směru		

	 nahoru	i	dolů	ujistit,	že	to	může	učinit	bez	dalšího	ohrožení	/	nebezpečí	jak	pro	sebe,
	 tak	i	ostatní.	

	

F.	 Zastavení	

	 Každý	lyžař	a	snowboardista	musí	zabránit	tomu,	aby	se	v	jiných	než	nouzových	

	stavech	 zdržoval	 na	 úzkých	 anebo	 nepřehledných	 místech	 sjezdovky.	 Lyžař	 nebo	
snowboardista,	který	upadl,	musí	takové	místo	co	možná	nejrychleji	opustit.	

	

G.	 Výstup	a	sestup	 	

Lyžař	 a	 snowboardista,	 který	 vystupuje	 nahoru	 anebo	 který	 sestupuje	 dolů	 pěšky,	
musí	používat	okraj	sjezdovky.	
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H.	 Dbát	na	značky	a	na	znamení	

	 Každý	lyžař	a	snowboardista	musí	dbát	na	značení	a	na	signalizaci.	

	

I.		 Poskytování	pomoci	

	 Při	nehodách	je	každý	lyžař	a	snowboardista	povinen	poskytnout	pomoc.	

	

J.	 Povinnost	prokázat	se	

	 Každý	lyžař	a	snowboardista,	nehledě	na	to,	zda	je	svědek	nebo	osoba	zúčastněná,		

						zda	je	odpovědný	či	ne,	musí	uvést	v	případě	nehody	své	osobní	údaje.	

	

	

Tento	návštěvní	řád	nabývá	účinnosti	dne	16.12.2012.	

	

	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 Představenstvo	SKI	AREÁL	KOPŘIVNÁ	a.s.	

 


