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Provozní řád - Základní povinnosti jezdce při vyjížďce a práci s koňmi
Jezdec bere na vědomí tyto základní bezpečnostní informace:
1) Noste mobilní telefon, když jedete na vyjížďku, a ujistěte se, že kůň zná zvuk jeho zvonění. Noste
telefon na ruce anebo u nohy, kde vám nemůže ublížit, kdybyste spadli. Podobně nepřipevňujte telefon
k sedlu, protože když spadnete a kůň vám uteče, telefon vám nepomůže.
2) Než vyjedete, řekněte zaměstnanci stájí společnosti Broumovské stavební sdružení s.r.o., kam
jedete a jak dlouho asi budete venku.
3) Pokud máte nějaké zvláštní zdravotní obtíže (např. alergii na penicilin), noste náramek s varováním.
Po silnici jezděte ve dvojici vedle sebe - ale jenom tam, kde je dobrá viditelnost a kde je to bezpečné.
To podnítí řidiče, aby vás předjeli opatrně a ne těsně kolem vás ve velké rychlosti.
4) Vždy noste fluorescentní výstroj, když jedete po silnici, a to i v létě tam, kde stíny mohou ovlivnit
viditelnost. Odrazové oblečení a varovná světla jsou efektivní, když jedete v mlze nebo když se
stmívá.
5) Zkontrolujte podkování ještě před jízdou a ujistěte se, že podkovy nejsou povolené. Vzpomeňte si
na staré pravidlo vždy mít u sebe háček na kopyta a kus provázku. Háček pro odstranění kamínků z
kopyt a provázek na dočasné opravení výstroje.
6) Necválejte po pásech trávy podél silnic, i když vypadají vhodné ke cvalu, mohou tam být díry a
příkopy. A kdyby kůň uskočil, mohl by se dostat na silnici a uklouznout, anebo jezdce shodit a poté
utéct po silnici.
7) Nikdy se k neznámému koni, kterého venku potkáte, nepřibližujte cvale anebo v klusu. Pokud ho
chcete předjet, vždy se zeptejte jezdce, jestli mu to nevadí a poté teprve pokračujte v rychlejším
chodu.
8) Zkontrolujte povrch i na doskokové straně skoku, pokud chcete skákat. A vždy odstraňte větve.
9) Nezapomínejte si v klusu občas přesednout a cválat na obě nohy. V zásadě máte na koni více
kontroly než ze země. Ale když se setkáte s něčím, čeho se váš kůň opravdu bojí, a myslíte si, že koni
dodáte více jistoty ze země, nebojte se sesednout a koně provést. Většinou pomůže, když se postavíte
mezi koně a předmět, kterého se bojí. Kůň si bude připadat více ochráněn a pokud uskočí, neskočí na
vás. Jeďte kolem odstrašujících předmětů v lekci "dovnitř plec" tak, aby se kůň na předmět nedíval.
Nenuťte koně, aby se na předmět díval, anebo aby se k němu přibližoval, protože to ho jenom více
vystraší.
10) Když jedete po silnici, nechte koně sestaveného doleva, aby zadem neuhnul do silnice. Snažte se
přejít silnici ve skupině, aby nezůstal jednotlivý kůň sám na jedné straně. Koně se také musí naučit
stát klidně na křižovatkách a přechodech. Buďte ohleduplní, když předjíždíte jiné uživatele cest.
Mnoho lidí se koní bojí a nemají je rádi, když je kůň předjíždí v rychlosti - anebo pokryje blátem. Na
druhou stranu se nebojte poprosit, aby vám uvolili cestu, pokud se jejich činnost nebo chování vašemu
koni nelíbí.
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11) Netuhněte a nezkracujte otěž když se blížíte k předmětu, o kterém si myslíte, že by se ho váš kůň
mohl bát. On by si pak určitě myslel, že se bát musí. Zůstaňte klidní, ale připravte se na to, že možná
budete muset rychle reagovat. Vždy jezděte pozitivně a jistě, aby vám kůň důvěřoval, i když po něm
chcete něco, čeho by se jinak bál.
12) Jezděte pomalu kolem skotu ve výbězích, abyste zvířata zbytečně nerozčilovali - i jejich majitele!
A vždy respektujte zákony.
13) Pokud uvidíte v dáli skupinu cválajících jezdců, může koně uklidnit, když ho otočíte do opačného
směru, aby na koně neviděl. Když jezdíte ve skupině (zejména ve cvalu), měly by být rychlejší a
vznětlivější koně vpředu a stabilnější a spolehlivější koně za nimi.
14) Na silnici by měli být vedoucí i poslední kůň velmi poslušní, protože právě oni budou pomáhat
kontrolovat provoz. Nervózní a mladí koně by měli být mezi staršími a zkušenými koňmi.
15) Nikdy nepronásledujte volného koně, když sami sedíte na koni, protože to ho jen více rozčílí.
Následujte ho pomalu a v bezpečné vzdálenosti (cca 50 m) a když se ho pokoušíte chytit, slezte z
koně. Když míří domů, zavolejte do stáje, aby mohl koně doma někdo odchytit.
16) Naučte se dobře obrat kolem předku a couvání, aby otevírání vrat nebylo nezvladatelným úkolem.
Když prochází vraty několik koní najednou, měli by jako první projít více nervózní koně.
17) Kamaše pomohou zabránit zranění nohou a ledvinová deka udrží koňská záda v teple a suchu. V
létě si vezměte ušanku a repelent proti mouchám. Pokud chcete odstranit větev nebo jiný předmět,
uchycený v ocase, slezte z koně a přitom ho otáčejte doleva, aby vás neuhodil nebo neutekl. Váš
společník může koně podržet a zakrýt mu oči, aby kůň předmět, který odstraňujete z ocasu, neviděl.
Pokud jste sami, kůň bude lépe stát podél plotu. Pomůže to i při nasedání, když při něm nechce stát
klidně.
18) Koně, který nechce nějakým směrem jít, jezděte dopředu pozitivně a rozhodně a používejte
příslušnou holeň a otěž, abyste mu zabránili v otáčení. Pokud se přesto otočí, obraťte ho zpět do
směru, kterým chcete jet. Nezapomeňte koně pochválit, když vás poslechne. Dávejte pozor, ať koně
netaháte za otěž, když ho pobízíte dopředu, aby se nepostavil na zadní, snad ještě jasněji řečeno - při
pobízení v těžší situaci povolte otěž.
19) Jezděte po různém terénu, čímž podpoříte schopnost koně sám sebe nést. Klus do kopce posiluje
zadní nohy koně a prosperuje srdci a plicím. Snažte se zůstat s v rovnováze s těžištěm koně. Když
jezdíte do kopce, lehce se předklánějte a nadlehčete se. Když jezdíte z kopce, udržujte lehký kontakt s
vaší váhou lehce dozadu a jeďte rovně, aby se kůň udržel v rovnováze. Vydatný a dlouhý klus často
uklidní nervózního a čerstvého, ale musíte udržovat klus rovnoměrný a pravidelný. Zůstaňte v klidu a
uvolněně sedět, pokud váš kůň poklusává, místo aby šel v kroku. Většinou to bývá způsobeno napětím
nebo rozčílením. Nezapomeňte koně pochválit, když přejde do kroku. Pokud se kůň neuklidní, někdy
pomáhá z koně slézt a pět minut ho vodit. Je lepší vodit klidného koně, než se hádat s rozčileným.
20) Pokud se kůň v kroku loudá, pokuste se používat střídavé pomůcky holeněmi: použijte levou
holeň, když kůň zvedne levou přední nohu a pravou holeň, když kůň zvedne pravou přední. Nechte ho,
ať natáhne hlavu dopředu a dolů a poté používejte pomůcky v rytmu jeho pohybu. Ale nenavykejte si
koně konstantně okopávat holeněmi! Příliš krátké otěže zkrátí krok koně a může i poklusávat, když
ucítí napětí jezdce.
21) Kůň obvykle od pohybujících se předmětů uskočí do strany. Pokud vidí něco odstrašujícího před
sebou, nejspíš prudce zastaví. Pokud toto víte, můžete reakci svého koně předvídat. Pokud se kůň bojí
projít vodou, nechte ho nejprve vodu očichat a nikdy na něj nepospíchejte, jen by se bál ještě víc. A
zase - při pobídce vždy povolit otěž.
22) Snažte se chodit ven s koňmi, kteří mají přibližně stejně dlouhý krok jako ten váš, abyste na sebe
nemuseli věčně čekat nebo se dohánět. Vyhýbejte se stálému používání stejné trasy, zejména pokud se
musíte otáčet; to by mohlo způsobit to, že se kůň bude domů otáčet dříve, než to chcete. Pokud jezdíte
na zahozené otěži a na koně a okolí se nesoustředíte, nedivte se, když se vám stane něco
neočekávaného a vy skončíte na zemi! Lepší je stále udržovat kontakt s hubou, když na dlouhé otěži.
23) Zdravte! A nahlas, a každého, i neznámé, i mladší a i když nemáte náladu. Chodec vnímá jezdce
často jako někoho, kdo se mu chce nadřadit. Vezmete mu vítr z plachet. Vyhnete se často jak
konfliktům, tak zbytečným - i neoprávněným stížnostem.
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24) Pravidla bezpečnosti:
▪ Hlavní rizika: Kopnutí od zadních končetin, u vzpínajícího se koně i od předních končetin,
pokousání (při nevhodném způsobu krmení či přístupu ke zvířeti), přitisknutí, povalení, zavalení nebo
pošlapání při vstupu do stání nebo boxu, pokopání, potahání, uklouznutí při vedení koně nebo při
přehánění, pády z koně při jízdě, případně potahání, zranění v obličeji způsobená pohozením hlavy
koně, odření nohou od sedla, případně
rukou od otěží a krku koně.
▪ Hlavní zásady: S koněm se zachází klidně, opatrně a s rozvahou. Při vstupu do stání nebo do boxu
se ošetřující zaměstnanec ohlašuje obvykle slovem „Ustup“ a jménem koně. Vstupuje až poté, co kůň
ustoupí. Kůň v boxu se uvazuje pouze při čištění a ošetřování. Kůň kopavý či kousavý se umisťuje
odděleně, aby neohrožoval své okolí, a ustájovací místo se označí tabulkou, upozorňující na jeho
nebezpečné projevy. Kůň se vede z levé strany, přičemž otěže, opratě, vodící řemen, šňůra nebo
postraňky nesmí být vedeny po zemi, a zaměstnanec nesmí mít otěže, opratě, vodící řemen nebo šňůru
omotány okolo ruky nebo těla. Při vedení osedlaného koně jsou třmeny vytaženy nebo přehozeny přes
sedlo. K výcviku koně se přistupuje s přihlédnutím ke stupni jeho výcviku, stáří, fyzickým a
psychickým předpokladům. Zaměstnanec při tréninku koní a při skákání s koněm používá ochrannou
přilbu. Při vedení koně při jízdě v zástupu se dodržuje minimální třímetrový rozestup.Hřebci se
zpravidla vodí na jednoduché uzdečce nebo na ohlávce s obnoskem, vodítko, lonži či otěže nesmí mít
zaměstnanec navlečeny na zápěstí ruky.
25) Každý jezdec je povinen používat ochranný oděv, a ochrannou přilbu a mít k dispozici po celou
dobu vyjížďky mobil.
26) Jezdec při vyjížďce nebo práci s koňmi zejména nesmí:
• Nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem
a prokazatelně překračují jeho síly.
• Podrobit zvíře výcviku nebo veřejnému vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto pro
zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením, jakož i vychovávat,
cvičit nebo účelově používat zvíře k agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům.
• Omezit výživu zvířete včetně jeho napájení, podávat zvířeti potravu obsahující příměsi nebo
předměty, které mu způsobují bolest, utrpení nebo jej jinak poškozují, omezovat bez nutnosti
svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování způsobilo utrpení
zvířete.
• Podávat zvířeti dopingové látky a jiné látky poškozující organismus s cílem změnit jeho
výkon nebo vzhled.
• Podávat zvířeti bez souhlasu veterinárního lékaře veterinární léčiva a přípravky.
• Chovat se ke zvířeti tak, aby si samo nebo vzájemně s jiným zvířetem způsobovalo utrpení.
• Zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou
bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání.
• Používat nebo k jinému omezení pohybu zvířete prostředky, které zvířeti způsobují anebo lze
předpokládat, že budou způsobovat, poranění, bolest nebo jiné poškození zdraví.
27) Jezdec je zejména povinen:
• Jezdec je povinen dodržovat ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní a další podmínky
provozu stáje i vyjížďky na koních.
• Ke koním je možno přistupovat jen se svolením majitele stáje, zkušených jezdců, trenéra,
nebo jiné odpovědné osoby v areálu.
• V areálu i při zacházení s koňmi se chováme klidně, neběháme, nekřičíme, neplašíme koně,
nedráždíme koně a bez souhlasu majitele, trenéra, zkušených jezdců nebo ošetřovatelů
nekrmíme koně pamlsky.
• Pro jízdu na koni je nutná vhodná výstroj, zejména jezdecké boty nebo chapsy (začátečníci
mohou mít jinou vhodnou pevnou obuv s rovnou podrážkou a malým podpatkem), pružné
jezdecké kalhoty nebo přiléhavé tepláky, košili nebo svetr s dlouhým rukávem, v zimě pak
bundu a rukavice. Jezdec nesmí mít náramky, řetízky, popřípadě jiné zachytitelné a ostré
předměty.
• Jezdec musí mít vždy při jízdě na koni bezpečnostní přilbu a bezpečnostní vestu, popř. páteřní
chránič.
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předměty.
Jezdec musí mít vždy při jízdě na koni bezpečnostní přilbu a bezpečnostní vestu, popř. páteřní
chránič.
Ke koni přichází jezdec z levé strany, slyšitelně jej osloví, ve volném prostranství nikdy
nepřistupuje ke koni zezadu.
Jezdec při ošetřování a výcviku koně dodržuje bezpečnou vzdálenost při zacházení s koňmi, a
to tak, že buď stojí těsně u koně, nebo tak daleko, aby nemohl být zasažen kopytem nebo
kousnut.
Při manipulaci s koněm ve stáji při místování, čištění apod., bude kůň uvázán na ohlávce.
Čištění a přivazování koně provádět vždy z té strany, kde je minimální nebezpečí přiražení
anebo přitisknutí.
Koně jezdec vodí na uzdečce nebo na vodící ohlávce s udidlem (vždy po jeho levé straně),
jednoho koně vede vždy jedna osoba. Dva koně může vést pouze dospělá osoba, zaměstnaná
ve stáji, a to za největší možné opatrnosti a dodržení ostatních bezpečnostních pokynů. Jezdec
je povinen správně vodit a převádět koně. Při vedení koně v zástupu je jezdec povinen
dodržovat rozestup minimálně 3 m. Otěže, opratě, vodící řemen nevláčí jezdec po zemi nebo
je nemá omotány kolem ruky nebo těla.
Jezdec nevstupuje k neklidnému nebo podrážděnému koni do boxu, ani se k němu jinak
nepřibližuje.
Jezdec je povinen neobvyklé chování nebo poranění koně ihned nahlásit trenérovi nebo
zaměstnanci stáje.
Jezdec je povinen provést před jízdou řádnou kontrolu sedlového materiálu a případné závady
ihned nahlásit personálu stáje.
V případě zapůjčení věcí (např. uzdečka, sedlo, dečka, bezpečností přilba, vesta aj.) je jezdec
povinen tyto věci vrátit zpět v řádném stavu a uložit je na místo odkud byly zapůjčeny.
Jezdec je povinen respektovat pokyny trenéra, cvičitele, nebo jiné pověřené osoby stáje, a to
jak ve stáji, v terénu, či na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo jízdou
na koni nebo činností kolem koní.
Noví jezdci objektivně informují trenéra, cvičitele nebo pověřené osoby stáje o svých
jezdeckých zkušenostech.
Do areálu stájí je zakázáno vcházet pod vlivem alkoholu, sedativ či drog. Při jízdě na koni se
nesmí žvýkat žvýkačka, kouřit, telefonovat. V areálu stájí je všem osobám zakázáno kouřit,
požívat alkoholické nápoje, sedativa či psychotropní látky a odhazovat odpadky.
Jízda na koni je provozována na vlastní nebezpečí jezdce nebo zákonného zástupce dítěte.
Jezdcům se doporučuje pojistit se proti úrazu.
U mládeže (osob) do 18 let musí dát písemný souhlas k jízdě na koni příslušný zákonný nebo
odpovědný zástupce dítěte.
Jezdec, případně příslušný zákonný nebo odpovědný zástupce jezdce, bere na vědomí, že
pakliže jsou dány jakékoliv zdravotní důvody, které mohou jezdci bránit či omezovat vyjížďku
na koni nebo práci manipulaci s koněm, písemně tyto důvody sdělí před jízdou či prací
manipulací s koněm.
Jezdec, účastník, si je vědom toho, že jízda na koni patří k rizikovým sportům a pro případ
vzniku jakéhokoliv úrazu z této činnosti se doporučuje účastníkovi, jezdci, aby byl předem
řádně pojištěn
Jezdec, účastník, si je vědom toho, že jízdu na koni provádí na své riziko, nebezpečí a
odpovědnost.
Totéž platí i pro zákonného a odpovědného zástupce dítěte.
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