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Tento provozní řád upravuje pravidla používání areálu školní farmy Střední školy hospodářské a les-

nické Frýdlant na pozemku 3126/1 v katastrálním území Frýdlant a jezdeckého kolbiště na tomto 

pozemku umístěném. Každý, kdo vstoupí do tohoto areálu, je povinen dodržovat tento provozní řád 

s důrazem na dodržování všech bezpečnostních a hygienických předpisů, tj. bezpečnost a ochranu 

zdraví všech lidí pracujících se zvířaty i bezpečnost zvířat a chovat se v souladu se zákonem č. 

246/1992 Sb. – Zákon na ochranu zvířat proti týrání. 

 

 Vstup do areálu školní farmy, kde je kolbiště umístěno, je povoleno pouze nájemci a jím pově-

řeným osobám (jezdcům, jejich doprovodu a případným návštěvám). 

 Nájemce zodpovídá za to, že jezdci, jejich doprovod i případné návštěvy budou seznámeni 

s tímto řádem a budou dodržovat stanovená pravidla. 

 Pohyb koní a jezdců po areálu školní farmy mimo pronajaté kolbiště je povolen pouze po 

vnitřní účelové komunikaci tak, aby nedocházelo k sešlapání či spasení okolních travních po-

rostů.  

 Provozovatel areálu nezodpovídá za škody na majetku, zdraví lidí a zvířat, způsobené koněm, který 

se pohybuje v prostoru areálu ani mimo areál. 

 Majitel koně plně zodpovídá za svého koně, a to i v případě, že s koněm manipuluje jiná osoba 

majitelem k tomu pověřená.  

 Dodržováním tohoto řádu se rozumí rovněž respektování pokynů provozovatele areálu, případně 

jím pověřené osoby. 

 Provozní doba areálu Majitelé koní a jezdci, případně jejich doprovod, jsou povinni dodržovat pro-

vozní dobu areálu. Provozní doba areálu je:   

od listopadu do března: pondělí-pátek 7,00-20,00 hod, sobota- neděle 7,00–19,00 hod. 

od dubna do října: 7,00 – 22,00 hod, sobota - neděle 7,00–21,00 hod. 

Platba za využití kolbiště 

Cena za využívání kolbiště je stanovena na 100,- Kč / hod. Služby provozovatele areálu budou 

hrazeny vždy maximálně k 15. dni příslušného měsíce. Při nedodržení těchto podmínek budou od 

16. dne v měsíci majiteli koně omezeny služby. 

 Jezdec, případně jeho trenér, důsledně dodržuje úklid exkrementů z tréninkových ploch a při 

pohybu s koněm po areálu 
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 Ochranné prostředky Jezdci na koních mladší 18 let jsou povinni používat ochrannou jezdeckou 

přilbu, při skokovém tréninku jsou všichni jezdci bez rozdílu věku povinni používat ochrannou jez-

deckou přilbu. 

 Slušné chování ke zvířatům Všichni zaměstnanci, majitelé koní, jezdci i ostatní osoby s koňmi ma-

nipulující jsou povinni chovat se slušně ke všem zvířatům žijícím v areálu a dodržovat zákon na 

ochranu zvířat.  

 Každý je povinen udržovat pořádek v celém areálu a chránit majetek provozovatele areálu. 

Škody způsobené neopatrností či vandalstvím budou vymáhány na nájemci. 

 Platí přísný zákaz kouření v celém areálu.  

 V celém areálu platí zákaz pohybu psů, a to i připoutaných na vodítku. 

 Parkování soukromých vozidel je zakázáno. 

 Přemisťování inventáře (lavičky aj.) v prostorách areálu je možné pouze se souhlasem majitele areálu. 

  Každá mimořádná akce konaná v areálu musí být předem projednána s majitelem areálu. 

  Mimořádná rozhodnutí provozovatele Provozovatel areálu má právo z technických, organizač-

ních nebo jiných závažných důvodů přijímat rozhodnutí a případná omezení, která nejsou v tomto 

řádu postihnuta.  

 Porušení tohoto řádu může mít za následek ukončení nájemní smlouvy s  nájemcem nebo zákaz 

vstupu do areálu.  

              

Účinnost 

Tato organizační směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 

 

Kontrola 

Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitel nebo jím pověření pracovníci. 

     

Zrušení předcházející směrnice 

Nová směrnice. 

 

 

Ing. Miroslav Kudrna 

ředitel školy 

 


