
STÁJOVÝ ŘÁD 

Způsob organizace práce a pracovních postupů,bezpečnostní pokyny a 

podmínky provozu stáje a jezdeckého výcviku ( nařízení vlády č.27/2002Sb.) 

 

1) Při příchodu i odchodu do jezdeckého areálu je povinností každého ohlásit se   

a respektovat pokyny majitele,cvičitele nebo jiné pověřené osoby. 

2) Je nutné dodržovat ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní pokyny a další 

podmínky provozu stáje. 

3) Ke koním můžeme přistupovat jen se svolením odpovědných osob bod 1) 

4) Ve stájích a při zacházení s koňmi se chováme klidně – NEKŘIČÍME,neběhat 

ve stáji,dodržujeme předepsaný denní režim,pořádek a čistotu,slušně 

zacházíme s nářadím a ostatními věcmi ve stáji,po práci vše uklidit na své místo. 

5) Pro jezdecký výcvik je nutná vhodná výstroj – jezdecké boty + 

chapsy,rajtky,triko s dlouhým rukávem,rukavice a vždy při nasednutí na koně 

bezpečnostní přilbu a na uvážení bezpečnostní vestu. 

6) Než přistoupíme ke koni,nahlas ho oslovíme ,,USTUP“,až když je zřejmé,že na 

nás zareagoval-ustoupil,vstoupíme ke koni z levé strany.Nikdy nechodíme 

k ležícímu koni-zavolat cvičitele nebo pověřenou osobu !  

7) V rámci manipulace a ošetřování koní dodržujeme obecná pravidla 

bezpečnosti práce s koňmi,zejména bezpečnou vzdálenost od koně,aby nedošlo 

k pokopání,pokousání nebo povalení a pošlapání osoby. 

8) Při manipulaci s koněm v boxu – místování,čištění,ošetřování a pod.musí být 

kůň vždy uvázán na stájové ohlávce. Vyvarovat se prudkých pohybů. Mluvit 

klidným hlasem,být v klidu. 

9) Součástí přípravy na jezdecký výcvik je i kontrola jezdeckých postrojů – 

sedlo,uzdečka,kamaše,atd…Případné závady je nutné hlásit cvičiteli nebo jiné 

odpovědné osobě.Po ježdění každý jezdec vždy výstroj vyčistí a uklidí na své 

místo. 



10) Je zakázáno nasedat na koně ve stáji a vyjíždět ze stáje v sedle. Kůň se 

k jezdeckému výcviku vyvádí ze stáje řádně ustrojen a třmeny jsou zajištěny u 

sedla. To samé platí při sedlání venku u jízdárny. Na jízdárnu kůň přijde 

s třmeny u sedla,nasedat na jízdárně,po sesednutí vždy třmeny zajistit,aby se 

nezachytily o vchod z jízdárny nebo stáje. 

11) Každé zranění koně nebo podezření na onemocnění koně bude neprodleně 

hlášeno cvičiteli nebo jiné odpovědné osobě,který uváží způsob ošetření 

koně,případně přivolání veterinárního lékaře např.: oděrky,tržné 

rány,popraskané koutky huby,kousnutí,pokopání,ztráta podkovy,otlaky, oteklé 

nohy,výtok z nosu a očí,průjem,atd..  

12) Jízda na koni a jakákoliv manipulace s koňmi je zakázána osobě,která je pod 

vlivem alkoholu nebo omamných látek. 

13) V objektu je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Rovněž je 

zakázáno kouření při jízdě na koni,osobám mladším 18ti let požívat alkoholické 

nápoje a omamné látky. 

14) Jezdecký výcvik a manipulace s koňmi jsou provozovány na vlastní 

nebezpečí. Doporučujeme uzavřít pojištění proti úrazu a odpovědnosti při 

způsobené škodě na majetku. 

15) Všechny osoby,které se pohybují v objektu jezdeckého areálu jsou povinni 

respektovat pokyny stájového řádu,majitele,cvičitele nebo jiné pověřené 

osoby, a to při výcviku jízdy na koni i při manipulaci s koňmi ve 

stáji(výběhu,atd.). 

 


