
 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ ŘÁD JEZDECKÉHO KROUŽKU 

Každý  člen Jezdeckého kroužku na Březové, návštěvník, zájemce o jízdu, zákonný zástupce dítěte, 

zaměstnanec, majitel koně, jezdec apod. je povinen dodržovat tento provozní řád s důrazem na dodržování všech 

bezpečnostních a hygienických předpisů, tj. bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí pracujících se zvířaty i 

bezpečnost zvířat. 

Při příchodu do areálu je povinností každého ohlásit se a respektovat pokyny vedoucí areálu či pověřené 

(oprávněné) osoby. 

Ke koním je možno přistupovat jen se svolením výše uvedených osob. Do výběhů bez zodpovědného doprovodu 

je zákaz vstupu, neboť hrozí nebezpečí úrazu. 

Ve stáji a při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, koně neplašíme a bez souhlasu 

odpovědné osoby ani nekrmíme pamlsky. 

Pro jezdecký výcvik je nutné se vhodně vybavit a obléci (dle pokynů cvičitele). 

Při příchodu ke koni, koně dostatečně slyšitelně oslovíme, přistupujeme z levé strany. 

Ve volném prostranství nepřistupujeme ke koni nikdy ze zadu. 

Kůň se smí pohybovat v celém areálu mimo výběh pouze nauzděn nebo být veden na „steigeru"(v souladu s 

předpisy ČJF) nebo ohlávce. Toto platí pro všechny koně bez rozdílu majitele. Je důležité naučit se správně vodit 

a předvádět koně. 

Součásti bezpečnosti je také kontrola sedlového materiálu jak cvičitelem, tak samotným jezdcem. Případné 

závady je nutné hlásit cvičiteli. 

 Zájemcům o pravidelné ježdění doporučujeme očkování proti tetanu. U dětí do 18-ti let musí dát souhlas k jízdě 

na koni alespoň jeden z rodičů, vhodný je také souhlas ošetřujícího lékaře. 

Noví zájemci (klienti) objektivně informují cvičitele o svých event. předchozích jezdeckých zkušenostech (kde 

jezdili, jak dlouho, jak často apod.). Cvičitel vezme nové jezdce nejprve na jízdárnu, kde sám zjistí stav věci. 

Jezdci i další účastníci jezdeckého provozu by měli být pojištěni proti úrazu.  

Na koni nejezdíme pod vlivem alkoholu, sedativ nebo drog. Při jízdě na koni se nesmí žvýkat žvýkačka, 

nekouříme, netelefonujeme. 

Pokud není přítomna vedoucí areálu, je pověřena osoba pro řešení neodkladných záležitostí. Touto osobou je 

buď další zaměstnanec nebo cvičitel nebo vedoucí služby v RS Březová. Dodržováním tohoto řádu se rozumí 

rovněž respektování pokynů vedoucího areálu příp. pověřené osoby. 

Každý je povinen udržovat pořádek (uklízet ohlávky, čištění, smotat hadici, včas zastavit vodu atd. 

Vodění psů do areálu je možno jen se souhlasem vedoucího areálu, či pověřené osoby. Pes musí být zajištěn 

(bezpečně ovladatelný, vodítko). 

Platí zákaz nošení střelných zbraní a zábavné pyrotechniky do jezdeckého areálu. 

Parkování soukromých vozidel je dovoleno pouze v určeném prostoru. 


