Jezdecký oddíl Kněžmost, Žantov 17, Kněžmost, 294 02
IČO: 48682225, číslo účtu: 246287011/0300, tel. 732/47 20 73

PROVOZNÍ ŘÁD
JEZDECKÉHO ODDÍLU KNĚŽMOST:
(Bezpečnostní a etické podmínky provozu)
Každý člen jezdeckého oddílu, klient jezdeckých hodin, zaměstnanec, majitel koně, jezdec, popř.
návštěvník areálu 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 a ochranu zdraví zvířat.
Členové Jezdeckého oddílu Kněžmost budou řádně a slušně reprezentovat oddíl na jezdeckých
akcích a závodech.


Provozovatel Jezdeckého oddílu Kněžmost nezodpovídá za škody na majetku, zdraví lidí a
zvířat způsobené koněm, který není v jeho majetku a který se pohybuje v prostoru areálu i
mimo něj.



Při příchodu do Jezdeckého oddílu Kněžmost 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 – netýká se majitelů a spolumajitelů koní ve věku nad 18 let.



Prosíme všechny členy i návštěvníky Jezdeckého oddílu Kněžmost, aby po odbočení z
hlavní silnice na zpevněnou příjezdovou cestu do oddílu jezdili pomalu. Cesta při suchém
počasí velmi práší a dále hrozí nebezpečí střetu se zvířetem (volně se zde pohybují kočky,
psy).

Pokud není individuelně dohodnuto jinak, například v případě majitelů koní, či jimi pověřených
osob.


Ve stáji a při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, koně neplašíme
a bez souhlasu odpovědné osoby ani nedáváme 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 nikdy nepřistupujeme ke koni 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 přísný
zákaz přístupu bez vědomí cvičitele nebo jiné odpovědné osoby.



Majitel koně plně zodpovídá za svého koně a to i v případě, že s koněm manipuluje jiná
osoba, která má k tomu plnou moc od majitele koně. Součástí 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, který vyplní a podepíše prohlášení o
převzetí zodpovědnosti za své dítě.



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 jezdeckých schopností a zkušeností nových zájemců
(klientů).



Doporučujeme všem jezdcům i dalším účastníkům jezdeckého provozu, aby měli pojištěni
proti úrazu.



V Jezdeckém oddíle Kněžmost platí přísný zákaz při péči o koně, jízdy na něm i jakékoli
manipulaci s ním být pod vlivem alkoholu, sedativ nebo jiných psychoaktivních látek.



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



K jezdecké praxi je doporučeno se vzdělávat i v jezdecké teorii.



Pokud není přítomný vedoucí areálu, je pověřena osoba pro řešení neodkladných záležitostí.
Touto osobou je jím pověřený zástupce. Dodržováním tohoto řádu se rozumí rovněž
respektování pokynů vedoucího areálu příp. pověřené osoby.



Každý kdo si do areálu pozve návštěvu (např. trenéra, přátelé), ohlásí tuto skutečnost
vedoucímu areálu nebo pověřené osobě a seznámí návštěvu s provozním řádem.



Pokud někdo z majitelů koní, chce koně v prostoru areálu využívat ke komerčním účelům –
tzn. vyučuje jízdě na koni za úplatu, z každé jezdecké hodiny odvádí Jezdeckému oddílu
Kněžmost 100 Kč,- za využití prostor jezdeckého oddílu.



Obsazení jezdeckých ploch je dáno domluvou s vedoucím areálu či jím pověřenou osobou.



Ranní odjezd nebo pozdní příjezd je nutno předem dojednat s vedoucím areálu a domluvit
s ním zajištění či přípravu krmení.



Delší nepřítomnost majitele koně je nutné předem ohlásit vedoucímu areálu včetně způsobu
zajištění pohybování koně. Každý odvoz koně z areálu (závody, dovolená apod.) musí být
nahlášen vedoucímu areálu.



Majitelům soukromých koní není dovoleno bez vědomí vedoucího areálu přistýlání a
přikrmování koní z prostředků areálu. Případnou úpravu krmných dávek projedná majitel
koně s vedoucím areálu. Členové jezdeckého oddílu mají zákaz měnit krmné dávky. Do
skladu krmiva mají přístup pouze pověřené osoby.



Mytí koně je dovoleno pouze na místě vyhraněném k tomuto účelu. Každý je povinen
udržovat pořádek (smotat hadici, včas zastavit vodu).



K odkládání věcí ve stáji jsou určeny věšáky a poličky. Nářadí potřebné k místování patří
vždy na vyhraněné místo.



Všichni zaměstnanci, klienti, členové, majitelé koní a jezdci jsou povinni chovat se slušně
ke všem zvířatům žijícím v areálu, tj. včetně divokých zvířat a dodržovat zákon na ochranu
zvířat (Řád pro ochranu zvířat je k dispozici v klubovně JO). V celém areálu i na vyjížďkách
platí přísný zákaz barování koní a jejich nepřiměřeného a surového trestání. Rovněž je
zakázáno nutit koně k výkonu, jehož není schopen bez újmy na zdraví.



Je vhodné, aby jezdci na koních zdravili kolemjdoucí první.



Každý je povinen udržovat pořádek v celém areálu, vyhazovat a třídit odpad na místa k
tomu určené atd. Dále vyvarovat se hluku, který koně stresuje. Každý majitel či jezdec je
povinen po svém koni uklízet trus na jezdeckých plochách (jízdárna, kruhovka), na dvoře i v
okolí stáje. Je nepřípustné hromadit trus před boxem. Trus se uklízí na místo k tomu
vyhraněné. Dále žádáme majitele koní a osoby s nimi manipulující, aby za své přítomnosti
během pobytu koně v boxu vyhazovali z boxu trus, pokud byl box už ten den vymístován.



Pro kuřáky platí: kouřit je povoleno pouze ve venkovních prostorech jezdeckého oddílu,
nedopalky od cigaret odhazujte buď do sklenice, která je vpravo vedle dveří spodní stáje při
pohledu ze stáje, nebo do popelnic pro směsný či spalitelný odpad. Popelnice pro směsný
odpad je na rohu domu ve kterém je klubovna, pro spalitelný odpad je kovová popelnice
vedle popelnic na tříděný odpad u kotce pro psy. Přísný zákaz platí pro vyhazování
nedopalku od cigaret na zem, do kanálu, do hnoje, či písku jízdárny a kruhovky. Pod
pokutou 500 Kč,-.



Pravidla pro zacházení s osvětlením jízdárny: pokud nejsou světla rozsvícená a vy jdete se
svým koněm pracovat na jízdárnu, můžete světla zapnout (na levém sloupu při pohledu od
stáje vytáhnutím vypínače směrem k sobě). Světla nezhasínejte, bude je zhasínat vždy
vedoucí areálu, či jím pověřená osoba po večerním krmení a kontrole stájí.



Pravidla pro zacházení s osvětlením stájí. Světla rozsvěcejte dle potřeby. Při odchodu světla
nezhasínejte, bude je zhasínat vždy vedoucí areálu, či jím pověřená osoba po večerním
krmení a kontrole stájí.



Platí přísný zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm do stájí.



Vodění psů do areálu je možno jen se souhlasem vedoucího areálu či pověřené osoby. Pes
musí být zajištěn (bezpečně ovladatelný, případně na vodítku).



Pravidla pro užívání klubovny, sebeobslužného občerstvení a automatické pračky jsou k
dispozici v klubovně jezdeckého oddílu. Při otevírání dveří prosklené lednice v klubovně, je
nutné dávat pozor, zda jsou dveře dovřené. Občas se stane při dovření horní poloviny dveří,
že se dolní polovina dveří sama pootevře.



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



Parkování soukromých vozidel je dovoleno pouze v určeném prostoru.



Přemisťování inventáře v prostorách areálu je možné pouze se souhlasem vedoucího areálu.



Každá mimořádná akce konaná v areálu musí být předem projednána s vedoucím areálu.



Vedoucí areálu má právo z technických, organizačních nebo jiných závažných důvodů
přijímat rozhodnutí a případná omezení, která nejsou v tomto řádu uvedena. Informace jsou
zveřejňovány na nástěnce v sedlovně jezdeckého oddílu nebo prostřednictvím emailu.



Porušení tohoto řádu může mít za následek vyloučení člena jezdeckého oddílu z klubu,
ukončení nájemní smlouvy s majitelem koně či poskytování služeb klientům jezdeckých
hodin.

Za Jezdecký oddíl Kněžmost Marek Černý (předseda oddílu)

