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                                        PROVOZNĚ – BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD 
                                       
Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí prostory Jezdecké společnosti v areálu Statek Lesolg s. r. o. je vydáván jako součást prevence rizik tento Provozně 

- bezpečnostní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny zaměstnance a všechny osoby zdržující se v prostorách areálu na základě smluvního vztahu a další osoby, které 

prostory areálu navštěvují a stanovuji tato pravidla. Tyto pokyny jsou součástí Provozně – bezpečnostního řádu a jsou uvedeny v následujícím odstavci. 

 
VŠEOBECNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY 

 

Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s těmito pokyny: 

• Chod areálu řídí jednatel společnosti nebo jím pověřená osoba. 

• Vstup do areálu je povolen pouze zaměstnancům a majitelům koní. Vstup hostům pouze v jejich doprovodu a se souhlasem jednatele areálu nebo jím pověřené osoby. 

• Vstup do provozních prostor areálu, které bezprostředně nesouvisí s ustájením a pohybem koní a péčí o ně, je zakázáno.  

• Vstup do šaten, přípravny a sedlovny je povolen pouze jejich oprávněným uživatelům. Ostatním osobám pouze v doprovodu oprávněných uživatelů.  

• Do areálu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno alkohol do areálu donášet.  

• Při příchodu do areálu je povinností každé osoby ohlásit se u jednatele areálu, případně jím pověřené osoby a respektovat jejich pokyny.  

• Děti mladší 18 mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá. 

• Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoliv způsobem plašit zvířata. 

• Každá osoba zdržující se v areálu je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny jednatele a podmínky 

stanovené pro provoz stáje a jezdeckého areálu. 

• 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 

ihned ji odstranit. To platí zejména v prostorách stájí, sociálních zařízení, sedlovně, šatnách atd. 

• V celém prostoru ustájení (stáje, sklady sena a slámy a další objekty v tomto prostoru) platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Pro práce s otevřeným 

ohněm (svařování apod.) musí být vystaveno písemné povolení s určením bezpečnostních opatření a požárních hlídek. 

• Všichni účastníci jezdeckého provozu v jezdeckém areálu jsou povinni respektovat pokyny jednatele, trenéra nebo jiné osoby (pověřené trenérem k vedení výcviku), a to 

jak na jízdárně a v terénu, tak ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo péčí o koně. 

• Bez souhlasu jednatele je zakázáno: umísťovat osobní předměty ve společných prostorách a stájích, přemisťovat předměty v majetku provozovatele jezdeckého areálu, 

používat v prostorách jezdeckého areálu vlastní elektrické přístroje a zařízení. 

• Výjezd z jezdeckého areálu do terénu je povolen pouze se souhlasem trenéra nebo jednatele společnosti popř. jiné pověřené osoby. 

• Po dobu konání sportovních a jiných akcí jsou všichni povinni respektovat opatření pořadatele a řídit se pokyny pořadatelské služby. 
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• Každý je povinen v případě úrazu osoby nebo koně poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře nebo veterináře. 

• Každý přítomný je povinen ohlásit jednateli vznik požáru nebo situaci vyžadující zásah policie a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření 

požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. 

• Důležitá tel. čísla:  INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM: 112    PRVNÍ POMOC: 155         HASIČI : 150          POLICIE :158 

 

Důležité upozornění: Prostory areálu jsou kamerově monitorovány.  

 

Výjimky z tohoto provozně - bezpečnostního řádu může povolit jen jednatelka nebo osoba jím pověřená. 
                                                                 

PRAVIDLA PRO NÁJEMCE BOXŮ 

 

• Další pravidla pro nájemce boxů jsou upravena samostatnou smlouvou o ustájení. 

• Všichni návštěvníci areálu, jezdci, majitelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí a ani sobě a aby se jízda a práce 

kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu. 

 

PÉČE O KONĚ 

 

• Ke koním lze přistupovat jen se svolením jednatele areálu, osoby jim pověřené, nebo majitele koně, případně v jejich doprovodu. Vstup do stávajících boxů a výběhů je bez 

těchto osob zakázán. Hrozí nebezpečí úrazu! 

• Ve stájích a prostorách výběhů při zacházení s koňmi je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet nebo jinak plašit koně. Bez souhlasu majitele je zakázáno koně krmit! 

• Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit a ke koni vstupujeme až po jeho ustoupení (v boxu). Na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni 

zezadu. 

• Při výcviku a ošetřování koně je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost – buď stát těsně u koně, nebo v takové vzdálenosti, aby nemohlo dojít k zasažení kopyty nebo 

kousnutí. Bez vědomí majitele areálu, osoby jím pověřené, je přístup ke koním zakázán. 

 

UPOZORNĚNÍ NA NEJČASTĚJŠÍ RIZIKA 

 

• Uklouznutí, pád osoby. 

• Povalení, přitisknutí, zavalení, pošlapání (při vstupu do boxu). 

• Zaleknutí koně. 

• Kousnutí – při nevhodném způsobu krmení a přístupu ke koni. 

• Pád z koně při jízdě. 

• Zranění v obličeji pohozením hlavy koně, odření od sedla, odření rukou od otěží. 

• Kopnutí. 

• Povalení, pošlapání, potahání, uklouznutí (při vedení koně nebo při vstupu do výběhu).  

                                                                                                 …………………………….. 

                                                                                                                                                                                                                                Monika Fárka  - Jednatelka společnosti
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