
 

POKYNY PRO PRÁCI S KOŇMI 

 

1. Vstup ke koním a do prostoru stájí je zakázán pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. 

2. Každý je povinen v případě úrazu osoby, nebo koně poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat 

lékaře, nebo veterináře. 

3. Každý účastník odpovídá za škody způsobené vlastním koněm. Doporučujeme příslušné pojištění. 

4. Každý se účastní lekce, či jiné akce dobrovolně, na vlastní nebezpečí a dle vlastního uvážení schopností a 

dovedností. O případných omezeních je vždy nutné informovat organizátora či lektora. 

5. Ke všem koním se účastníci chovají ohleduplně, v rámci welfare a s přihlédnutím k FEI kodexu chování 

(http://www.cjf.cz/files/stranky/dokumenty/pravidla/2016_vseobecna_pravidla_1603.pdf viz str.5-6). 

6.  Po celou dobu akce je nutno dbát na své vlastní bezpečí. Každý, kdo s koňmi jakýmkoliv způsobem 

manipuluje, musí dávat pozor, aby ho kůň nekopl, nekousl, nepošlapal, popř. jinak nezranil. 

7. I při dodržení všech bezpečnostních pokynů je při práci s koňmi možné, že dojde k úrazu. Každému je 

doporučeno mít uzavřeno úrazové pojištění. 

8. Při pohybu v okolí koní jsou nevhodné šperky, zejména prstýnky, náramky a řetízky, u kterých by hrozilo 

zachycení. 

9. U koní netelefonujeme. Zakázáno je také jíst a žvýkat – u žvýkaček hrozí vzdechnutí koněm. 

10. Vždy bereme v potaz zorné pole koně a přistupujeme k němu tak, aby o nás věděl. 

11. Vždy je nutno brát v potaz, že se po areálu pohybují psi, další jezdci a majitelé a jiní koně, včetně hřebců a 

velmi mladých koní. 

12. Vždy je třeba brát v potaz, že kůň se může kdykoli leknout a splašit. 

POKYNY PRO MANIPULACI S KONĚM ZE ZEMĚ 

1. Povinné vybavení: pevné boty a vhodné oblečení, bez volných či visících částí. Doporučené jsou rukavice. 

2. Vždy, když přistupujeme ke koni, se musíme přesvědčit, že o nás ví. V žádném případě ke koni 

nepřistupujeme zezadu. 

3. Dodržujeme bezpečné vzdálenosti od ostatních koní – min. 3 metry. 

4. Koně vedeme lehce, netaháme, netlačíme, dáme mu prostor pro pohyb hlavou a hlídáme, aby nešlápl do 

vodítka či uzdečky. V žádném případě neomotáváme vodítko kolem ruky či jiné části těla. 

5. Koně neuvazujeme vyjma míst tomu určených. 

POKYNY PRO JEZDECKÝ VÝCVIK 

1. Každý je odpovědný za stav a kvalitu vlastních bezpečnostních pomůcek. V případě zapůjčení pomůcek 

organizátorem akce nebo lektorem je povinen zkontrolovat jejich stav a kvalitu před začátkem výcviku. 

2. Helma je doporučená všem jezdcům. Povinná je pro všechny skokové lekce a vždy pro jezdce do 18 let. 

Helma musí správně sedět a být uchycena ve třech bodech. Helma je povinná také kdykoli jezdec sedí na 

půjčeném koni. 

3. Bezpečnostní vesta je doporučena zejména pro skokový výcvik, do 16 let je pro skákání povinná. Je na 

uvážení jezdce/jeho zákonného zástupce, zda bude nosit vestu i mimo skokové lekce. Páteřní chránič 

není vhodný pro jezdecký sport. 

4. Jezdci musí mít vhodnou obuv – s hladkou podrážkou, ideálně jezdecká perka či jezdecké boty. 

5. Veškeré oblečení musí být upnuté. Doporučeny jsou dlouhé rukávy. 

6. V případě útěku koně, pádu jiného jezdce či jiné potenciálně nebezpečné situaci jsou všichni jezdci 

povinni sesednout z koně. 
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