
Provozní řád  

 

 

Všichni účastníci jezdeckého výcviku v jezdeckém areálu Všetice mají povinnost řídit se 

následujícím provozním řádem. Stejná povinnost platí i pro všechny ostatní osoby pohybující 

se v jezdeckém areálu vyjma majitelů ustájených koní.  

 

• Platí přísný zákaz krmení veškerých zvířat!  

• Při příchodu do jezdeckého areálu je povinností každé osoby ohlásit se odpovědné osobě 

(ošetřovateli, provoznímu stáje, vedoucímu výcviku). 

• Prostory jezdeckého areálu (jízdárna, hala, stáje, výběhy, vnitřní prostory areálu) jsou 

přístupny pouze za doprovodu odpovědných osob a to každý den od 7:00 – 17:00. To 

platí jak pro osoby mladší 18 let, tak pro osoby plnoleté.  

•  Osobám pod vlivem alkoholu či omamných látek je vstup do jezdeckého areálu zakázán. 

Kouření a zacházení s otevřeným ohněm je zakázáno.  Do stájí, výběhů a na veškeré 

jezdecké plochy platí striktní zákaz donášení skla.  

• V prostorách jezdeckého areálu je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet nebo jinak 

plašit koně. Je též povinností udržovat v celém areálu pořádek. Způsobí-li někdo 

prokazatelně škodu na majetku nebo zvířatech, nese za ni plnou zodpovědnost vč. 

náhrady škody. 

• Účastník výcviku, ani další osoby v žádném případě sami nemanipulují s koňmi. Vodění, 

čištění, sedlání koní a další manipulace probíhá vždy za přítomnosti vedoucího výcviku. 

Při výcviku se jezdci řídí výhradně pokyny vedoucího výcviku.  

• Jezdci musí být vhodně oblečeni. Nutností jsou dlouhé přiléhavé kalhoty a pevná 

kotníková obuv s hladkou podrážkou. Helmy, bezpečnostní vesty i chapsy jsou pro 

výcvik k bezplatnému zapůjčení.  

• Pohyb bezkonfliktních neagresivních psů je v areálu povolen. Psi se ovšem nesmí volně 

pohybovat ve stájích, kryté hale a na jízdárně, v žádném případě nesmí dojít k ohrožení 

zdraví koní, jezdců pohybujících se na koních a dalších osob, které se v areálu nacházejí. 

Za psa v plném rozsahu odpovídá majitel, který odpovídá i za úklid exkrementů. 

• Pravidla pro nájemce boxů jsou upravena samostatnou smlouvou o ustájení.  


