
Provozní řád Včelařského areálu U obory  
 Lomnice nad Popelkou, Rohanova 1397 

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v  objektech a areálu, který provozuje 

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lomnice nad Popelkou. (dále jen „provozovatel“) na 

adrese: Rohanova 1397, 512 51, Lomnice nad Popelkou (dále jen „areál“) vydává provozovatel tento Provozní 

řád Včelařského areálu U obory (dále jen „provozní řád“), který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny 

osoby zdržující se v prostorách areálu na základě členské příslušnosti ke spolku provozovatele, členské 

příslušnosti ke včelařskému kroužku, který má v areálu svá včelstva, nebo na základě smluvního vztahu (např. 

dohoda o pronájmu). Provozní řád platí i pro další osoby, které prostory areálu navštěvují. Provozovatel 

stanovuje tato pravidla užívání areálu: 

 

A. VŠEOBECNÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY 
1. Všechny osoby před vstupem do areálu, jehož mapové schéma je součástí tohoto provozního řádu, 

jsou povinny se seznámit s tímto provozním řádem, který je publikován na webu: 

http://www.vcelarskyspolek.cz a v tištěné podobě je umístěn v klubovně včelařského spolku. 

2. Areál je přístupný v době konání schůzí a akcí dle aktuálního plánu práce. Mimo plánované akce 

pouze po předchozím souhlasu oprávněné osoby (správce areálu, vedoucí včelařského kroužku, 

včelaři odpovědní za chov včelstev v areálu). 

3. Bez doprovodu a patřičného vybavení ochrannými pomůckami je zakázáno vstupovat mimo 
vymezené prostory. Předevš ím se jedná o vst up do prostor v letových drahách včel před 
česny úlů na včelnicích.  

4. Návštěvníci areálu musí mít na zřeteli, především v období od jara do podzimu, zvýšené riziko 
bodnutí žihadlem při pohybu ve všech prostorách areálu.  

5. Psy je povoleno do areálu vodit pouze na vodítku. Majitel psa je povinen odstranit psí exkrementy. 

6. Je zakázáno odhazovat v areálu odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí. 

7. Vjezd do areálu je povolen pouze za účelem zaparkování motorových vozidel, a to pouze na 

vyhrazeném parkovišti;  

8. V celém areálu platí pro jízdu vozidel omezení rychlosti na 10 km/h a přednost zprava 

přijíždějícího vozidla (prav idlo pravé ruky)   

9. Každý návštěvník je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených 

věcí v zaparkovaných vozidlech. 

10. Po dobu konání veřejných akcí jsou všichni povinni dodržovat opatření a pokyny pořadatele. 

 

B. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

1. Každá osoba zdržující se v areálu je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, 

hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny provozovatele areálu. 

2. V prostorách areálu jsou všichni uživatelé povinni dodržovat pořádek a čistotu. Každý je povinen  

uklidit použité věci a nářadí na určená místa, a pokud způsobí nečistotu, neprodleně ji odstraní. 

3. Bez souhlasu provozovatele areálu je zakázáno umisťovat osobní předměty ve společných 

prostorách, přemisťovat předměty v majetku provozovatele areálu a používat vlastní elektrické  

přístroje a zařízení. 

4. Každý je povinen v případě úrazu osoby poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat  

lékaře.  

5. Každý přítomný je povinen ohlásit provozovateli areálu vznik požáru, nebo situaci vyžadující zásah  

Policie ČR a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru, či odvrátil hrozící 

nebezpečí. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pecinov.com/farma-pecinov/provozni-rad


C. VSTUP NA VČELNICE, POHYB V AREÁLU, UŽÍVÁNÍ KLUBOVNY A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 

 
a) VSTUP NA VČELNICE  A POHYB OSOB V AREÁLU 

1. Vstup do prostoru včelnic v areálu je povolen pouze osobám, které za včelstva odpovídají a ošetřují 

je. Ostatním osobám pouze v jejich doprovodu, nebo se souhlasem správce areálu. Vstup na 

včelnici je vždy podmíněn  patřičným vybavením návštěvníků ochrannými pomůckami (zejména 

vhodná obuv, oblek zakrývající končetiny, včelařská kukla, klobouk se závojem, rukavice). 

2. Vstup do provozních prostor areálu, které bezprostředně nesouvisí s konáním akcí, nebo ohlášenou 

činností (prostor pracovny a včelínů) je zakázán. Vstup do pracovny a do včelínů je povolen pouze 

jejich oprávněným uživatelům z řad členů spolku a ostatním osobám jen v doprovodu oprávněných 

uživatelů. 

3. Rozdělávání otevřeného ohně v prostorách areálu je povoleno jen se souhlasem správce areálu a 

jen na určených místech. Opustit ohniště je možné až po jeho důkladném uhašení.  Uživatel areálu 

při rozdělávání otevřeného ohně, a to i na určeném místě, odpovídá za dodržování obecně  

známých bezpečnostních a protipožárních opatření. Při rozdělávání ohně bere zejména zřetel na 

blízkost lesa a stavebních objektů. Uživatel nese veškerou odpovědnost za případné škody 

způsobené ohněm, který založil. 

4. Kouření je povoleno jen na vyhrazeném venkovním místě s  popelníkem. V ostatních prostorách 

areálu je kouření zakázáno. 

 

b) UŽÍVÁNÍ KLUBOVNY A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 

1. Klubovna se přenechává k užívání pouze právnickým osobám  nebo fyzickým osobám starším 18 let. 

(dále jen uživatel) 

2. Klubovna se může pronajímat ke konání soukromých, nebo veřejných akcí uživatelů za cenu 

stanovenou provozovatelem. 

3. Klubovna nebude přenechána k užívání osobám, které v minulosti klubovnu užívaly a způsobily její 

vážné poškození nebo hrubě porušily své povinnosti. 

4. V klubovně je zakázáno kouřit. 

5. Klubovna je vytápěna krbovými kamny na dřevo. Kamna smí používat jen osoba seznámená s  jejich 

bezpečným užíváním. Při topení v  krbových kamnech je zakázáno používat jiné palivo, než suché 

palivové dřevo, případně dřevěné brikety. Při topení v krbových kamnech jsou všichni uživatelé 

povinni dodržovat obecně známá bezpečnostní a protipožární opatření. 

6. Je zakázáno vnášení výbušných látek, hořlavin a zbraní do prostoru klubovny. 

7. Každý je v klubovně povinen dodržovat požární, bezpečnostní a hygienické předpisy.  

8. Za své osobní věci si zodpovídá každý návštěvník. V případě krádeže či poškození nepřebírá 

provozovatel klubovny odpovědnost za vzniklé újmy. 

9. Úklid musí být proveden nejdéle v  následující den po skončení akce.  Při odchodu z klubovny 

zástupce  uživatele odpovídá za provedení řádného úklidu veškerého vybavení a zařízení klubovny 

a za  uvedení klubovny do původního stavu, což zahrnuje zejména: 

 uložení stolů a židlí na původní místa. 

 úklid kuchyňské linky včetně umytí a úklidu nádobí, spotřebičů.  

 Kontrola a úklid sociálního zařízení. 

 úklid podlahy v závislosti na aktuální potřebě, vždy nejméně zametení, popř.  

umytí. 

 likvidaci veškerého odpadu 

 v případě použití kamen jejich vyčištění (odstranění popelu a zbytků po hoření) 

 kontrolu vypnutí přístrojů a spotřebičů od přívodu el. energie a protékání WC.  

10. V zimním období jsou klubovna  a sociální zařízení odpojeny od přívodu pitné vody. Připojení pitné 

vody do rozvodů v tomto období je možné jen se souhlasem správce areálu a jen za jím určených 

podmínek.  

 

 



11. Zjištěná poškození interiéru, inventáře a vnitřního vybavení, zjištěné poruchy rozvodů vody a ELE, 

nebo zjištěné ztráty v inventáři, je uživatel povinen neprodleně ohlásit správci areálu. Provozovatel 

si vyhrazuje právo na náhradu škody, v případě významného poškození zařízení nebo interiéru 

klubovny, způsobeného činností uživatele. 

12. V případě nadměrné spotřeby elektrické energie, nebo vody uživatelem, si provozovatel vyhrazuje 

právo na úhradu nákladů za spotřebu těchto médií od uživatele, podle aktuálního ceníku 

smluvního distributora provozovatele. Spotřeba musí být určena na základě vzájemně 

odsouhlasených počátečních a koncových stavů měřidel u přípojných míst v areálu při jeho předání 

a převzetí. 

13. Uživatelé areálu odpovídají za dodržení platných vyhlášek a nařízení ohledně nočního klidu a za 

dodržování obecných pravidel slušného chování.  

14. KONTAKTY 

Provozovatel: Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lomnice nad Popelkou,                        

sídlo: Stružinec 97, Stružinec 512 51, IČO: 70698333,  zolomnicenadpopelkou@vcelarstvi.cz 

Správce areálu: Jan Mašek, tel.: +420 723 954 915 

PRVNÍ POMOC: 155 HASIČI: 150 POLICIE: 158  

 

 
D. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Všichni návštěvníci a uživatelé areálu jsou povinni provozní řád dodržovat a seznámit se vždy s jeho aktuálním 

zněním publikovaným na webu: http://www.vcelarskyspolek.cz. Nedodržení provozního řádu, výše uvedených 

podmínek, neuposlechnutí pokynů provozovatele nebo správce areálu, je důvodem k vykázání z  areálu, 

případně k okamžitému ukončení užívání areálu, bez jakéhokoliv nároku na vrácení uhrazeného poplatku za 

pronájem. 

 
V Lomnici nad Popelkou  dne 14. 11. 2022  
vydal a odsouhlasil Výbor Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Lomnice nad Popelkou  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLÁNEK VČELAŘSKÉHO AREÁLU U OBORY - LOMNICE NAD POPELKOU, ROHANOVA 1397


