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Jednotlivé lekce 
- pro nepravidelně chodící klienty  
- lekce trvá cca 1 hodinu a zahrnuje přípravu koně, ježdění cca 45 min (z čehož 

cca 10 min může být vykrokování na procházce) a péči o koně po ježdění 
- je možné také objednat pouze krokovou vyjížďku 
- zrušení lekce ze strany klienta je možné 24h před plánovanou lekcí. V 

případě pozdějšího zrušení musí být uhrazena plná cena do doby konání 
další lekce 

- v případě zrušení lekce ze strany trenéra v den konání lekce má klient právo 
na další lekci zdarma (toto neplatí v případě zrušení lekce z důvodu náhlé 
změny počasí, díky které by ježdění bylo nebezpečným) 
 

1 lekce 750 CZK 

10 lekcí (neomezená platnost) 7 000 CZK 

1 kroková vyjížďka 550 CZK 

 
Pravidelné lekce 

- pevný počet jezdeckých lekcí za měsíc 
- pro samostatně jezdící jezdce možnost vyjížděk ve všech chodech (cca 1 

hodina) 
- tréninky po jednom nebo dvou jezdcích 
- rezervace na pravidelný den a čas 
- lekce navíc za zvýhodněné ceny 
- platba vždy do 5. dne v měsíci, hotově či převodem na účet 272986109/0300 
- pouze září - červen, v červenci a srpnu prázdninový provoz 
- zrušení lekce ze strany klienta je možné den dopředu, v případě pozdějšího 

zrušení je lekce považována za uskutečněnou 
- v případě zrušení lekce ze strany trenéra v den konání lekce je možné danou 

lekci přesunout na jiný den/do jiného měsíce 
- pokud všechny pevné lekce nejsou uskutečněny z důvodu zrušení ze strany 

klienty (nemoc, dovolená aj.), nepřesouvají se do dalšího měsíce, avšak je 
možné, aby je využil někdo jiný - rodinný příslušník/kamarád aj. nebo aby je 
klient využil v jiné dny v daném měsíci 
 

Pevný počet 
lekcí/měsíc 

Měsíční platba Platba dopředu na 3 
měsíce 

Lekce navíc 

4 lekce 2 600 CZK 7 500 CZK + 600 CZK 

8 lekcí 4 800 CZK 13 000 CZK + 550 CZK 

12 lekcí 6 600 CZK 17 500 CZK + 500 CZK 
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Pronájem pony 
- ideální pro ambiciózní jezdce s chutí závodit a účastnit se soustředění, 

případně pro rodiny, které si chtějí vyzkoušet, jaké je mít “svého vlastního 
poníka” 

- lekce na jízdárně pod vedením trenéra 
- vyjíždky, práce ze země 
- účast na závodech (doprovod trenéra v ceně 
- pony je v daný den pouze pro najímajícího jezdce 

 

Poloviční pronájem (3 lekce/týden) Cena za měsíc 7 200 CZK 

Plný pronájem  Cena za měsíc 13 500 CZK 

 
Lekce pro děti do 6 let 

- kratší lekce pro menší děti, cca 45 min. včetně péče o pony 
- jízda na lonži s madly, vycházky do přírody, příprava na jízdu zručnosti aj. 
- zrušení lekce ze strany klienta je možné den dopředu, v případě pozdějšího 

zrušení je lekce považována za uskutečněnou (v případě individuálně 
placených lekcí je nutné ji uhradit v plné výši) 

- v případě zrušení lekce ze strany trenéra v den konání lekce je možné danou 
lekci přesunout na jiný den/do jiného měsíce 

- pokud všechny pevné lekce nejsou uskutečněny z důvodu zrušení ze strany 
klienty (nemoc, dovolená aj.), nepřesouvají se do dalšího měsíce, avšak je 
možné, aby je využil někdo jiný - rodinný příslušník/kamarád aj. 

- po vypršení platnosti permanentky lekce propadají 
 
 

1 lekce 550 CZK 

10 lekcí (neomezená platnost) 5 000 CZK 

4 lekce (platnost 30 dní) 2 000 CZK 

8 lekcí (platnost 30 dní) 3 500 CZk 

 
 


