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Provozní řád a pokyny pro 
klub a tábory 

 
 

 JE ZAKÁZÁNO - Na tábor NEBERTE, mobil, tablet, notebook, drahé 

věci, šperky, jinou elektroniku. 

 Na tábor VEZMĚTE sebou, pláštěnka, gumáky, sportovní obuv, sportovní 

oblečení, svetr, tepláky, trička, spodní prádlo, pyžamo, plavky, osušku, kapesníky, 
hygienické potřeby ( kartáček na zuby, pasta, mýdlo, šampon, opalovací krém, 
repelent … ), spací pytel, pokrývku hlavy, batůžek, láhev na pití, psací potřeby, 
baterku ( čelovku ). 

 Pro jízdu na koni vezměte sebou, rajtky nebo dlouhé neklouzavé kalhoty, 

perka nebo pevné boty s malým podpatkem, helmu, bezpečnostní vestu ( páteřák ) 

 Při příjezdu na tábor, prosím předložte, podepsaný tento provozní řád, kopii 

průkazu pojištěnce, potvrzení lékaře a potvrzení bezinfekčnosti, ( případně předejte 
pověřené osobě léky, které dítě pravidelně užívá ), dále budete na místě seznámeny 
s personálem, podmínkami provozu areálu a pohybu v něm.  

 Při příchodu do jezdeckého areálu je povinností každého ohlásit se a 

respektovat pokyny vedoucího jezd. areálu, kroužku nebo tábora. 

 Je nutné dodržovat ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní a další podmínky 

provozu. 

 Ke koním můžeme přistupovat POUZE se svolením vedoucího, nebo 

výše zmíněné osoby. JE ZAKÁZÁNO vstupovat do výběhů a na pastviny bez 

doprovodu zodpovědné nebo pověřené osoby z jezdeckého areálu. Hrozí nebezpečí 
úrazu. 

 Při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, koně 

neplašíme a bez souhlasu majitele ani nekrmíme pamlsky. 

 Pro jezdecký výcvik je nutné se vhodně vybavit, především obléci 

(jezdecká přilba ( možnost zapůjčení),  jezdecké kalhoty nebo podobné pružné kalhoty 
(nikoliv  šusťáky), tričko nebo košile s dlouhým rukávem, jezdecké boty – gumové 
nebo kožené (ne sandály nebo tenisky), boty mají mít hladkou podrážku a malý 
podpatek. 

 Při příchodu ke koni ho dostatečně a slyšitelně oslovíme, přistupujeme ze 

strany, ve volném prostranství nepřistupujeme ke koni nikdy zezadu. 

 V rámci výcviku a ošetřování koní dodržujeme bezpečnou vzdálenost 

při zacházení s koňmi – buď stojíme těsně u koně, nebo tak daleko, abychom nemohli 
být zasaženi kopyty nebo kousnutím. Ke koním je zákaz přístupu bez vědomí 
vedoucího. 
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 Koně vodíme na uzdečce nebo na ohlávce, jednoho koně vede jeden 

člověk. Je důležité se naučit správně vodit a převádět koně (bude součástí výuky). 

 Součástí bezpečnosti je také kontrola sedlového materiálu a to jak trenérem, 

tak samotným jezdcem. Případné závady je nutné hlásit trenérovi. 

 Zájemcům o pravidelné ježdění doporučujeme očkování proti tetanu. U dětí 

do osmnácti let musí dát souhlas k jízdě na koni alespoň jeden z rodičů. 
 
 

 Členové jezdeckého klubu, účastníci tábora i turističtí jezdci se 
zavazují - respektovat tento provozní řád, pokyny trenéra, cvičitele nebo jiné osoby 

pověřené k výcviku a to jak na jízdárně a v terénu, tak ve stáji či na dalších místech 
souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo činností kolem koní. 

 Jezdci i další účastníci jezdeckého provozu by měli být pojištěni 
proti úrazu. Při příchodu do nových stájí preventivně nahlásí, u které pojišťovny 

jsou pojištěni a číslo pojistky. Ve všech jezdeckých střediscích (i když jsou tato 
pojištěna) je jezdecký výcvik provozován na vlastní nebezpečí jezdce. 

 Pro práci u koní je nezbytné se naučit zacházet s nářadím ve stáji. 

 Je NUTNÉ dodržovat pořádek a čistotu – koní, oblečení, nářadí, stájí, 

celého areálu. 

 Vpřístřešcích i v celém areálu je zakázáno kouřit. ( vyjma míst k tomu 
určených ) 

 !!!!! Dětem z jezdeckého kroužku, účastníkům tábora 
JE ZAKÁZANO KOUŘIT ČI ÚŽÍVAT ALKOHOL, 
NEBO JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY !!!!  při zjištění takové 

skutečnosti budou děti z kroužku, nebo tábora okamžitě vyloučeni 

 Všichni se MUSÍME chovat ohleduplně ke koním, k ostatním 
jezdcům, k okolí i k přírodě. Jezdci na koních MUSÍ všechny 
kolemjdoucí pozdravit jako první. 

 Všichni jezdci, chovatelé a příznivci koní jsou povinni tyto 
podmínky dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí a 
ani sobě. 

 Aby se jezdecký výcvik a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a 
ohleduplném duchu, jezdci by si měli navzájem pomáhat, bez ohledu na rozdílné 
jezdecké schopnosti nebo věk. 
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