
 
 

Bezpečnostní pravidla pro návštěvníky jezdecké školky Popelka 
 
Vážení návštěvníci, 
 
naším cílem je Vaše spokojenost a radost z jezdeckého sportu, a především Vaše bezpečí. Proto Vás důrazně 
žádáme, abyste dodržovali stanovená pravidla pro bezpečnost a minimalizovali rizika spojená s pobytem u 
živých zvířat. 
 
Ve všech jezdeckých střediscích probíhá výcvik jízdy na koních na vlastní nebezpečí jezdce nebo jeho 
zákonného zástupce. Proto doporučujeme úrazové pojištění. 
 

• Při příchodu do areálu jezdecké školky prosím neběhejte, chovejte se tiše  
a ohleduplně k ostatním. 

• Bez dozoru cvičitele nebo majitele nevstupujte ke koním ani k jiným zvířatům.  
• Bez souhlasu cvičitele nebo majitele nekrmte koně ani ostatní zvířata pamlsky. 

S koňmi a jízdou na nich je spojeno mnoho nebezpečí a rizik. Koně jsou silná zvířata a díky svým 
přirozeným instinktům mohou být člověku nebezpečná. 
 
Koně, ačkoli jsou trénováni, připravováni a ošetřováni mohou být unavení, indisponovaní a snadno podléhají 
stresu a jejich chování nelze předem předvídat. 
 
Chování koně mohou ovlivnit různé faktory, jako je počasí, půda, jiná zvířata nebo lidé, stroje a další. 
 
Kůň může zakopnout, spadnout, může kdykoli popoběhnout nebo poskočit různým směrem nebo kopnout 
bez varování nebo důvodu a způsobit tak pád jezdce. Je třeba brát na vědomí, že rizika pádu se zvyšují také 
při rychlejším pohybu koně (klus a cval) a při překonávání překážek. 
 
Tato rizika jsou neoddělitelně spojena s koňmi a jezdeckým sportem a nelze je předvídat ani 
předem kontrolovat. Poskytovatel služeb je nemůže odstranit. 
 
 

Při jízdě na koni je nutné věnovat veškerou pozornost cvičiteli, dbát jeho pokynů  
a nepřeceňovat své síly a schopnosti. 

 
 
Stájové prostředí a přímý kontakt se zvířaty není vhodný pro silné alergiky (prach, srst).  
 
Při pravidelném pobytu u koní doporučujeme očkování proti tetanu. 
 
Věříme, že od nás vždy odejdete v pořádku a těšíme se na další návštěvu! 
 
 

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

                                                                          Jméno (tiskace) datum a podpis rodiče nebo zák. zástupce * 
                                
          
* Svým podpisem berete na vědomí Bezpečnostní pravidla pro návštěvníky jezdecké školky Popelka  
a souhlasíte s rizikem jízdy na koních na vlastní nebezpečí jezdce nebo jeho zákonného zástupce. 
 

Provozovatel: 
 

Ing. Štěpánka Šťastná 
    Pelejovice 21 
   37365 Dolní Bukovsko 
    IČO: 06477933 


