
Dohoda o výcviku jízdy na koni  

Jízdárna Lhota 

Jezdecký klub dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, z.s. 

 

Písemný souhlas s účastí na sportovním výcviku jezdectví pořádaném pod hlavičkou Jezdeckého klubu  

dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, z.s.  

(zastoupeným Klárou Voctářovou, IČ 48976008) 

Sportovní aktivita: jezdectví 

Místo konání: Jízdárna Lhota 

Datum konání:  

Za jezdce (jméno jezdce) 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Rodné číslo: 

Adresa trvalého bydliště: 

Kontakt: 

Pojišťovna: 

Úrazové pojištění:  

Aktuální výška: 

Aktuální váha: 

Doplňkové sporty: 

Alergie: 

Nemoci, úrazy, medikace: 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE: 

Jméno a příjmení: 

Telefonní číslo: 

E-mail: 

Za poskytovatele výcviku 

Klára Voctářová 

IČ 48976008  

Martinovská 1679, 250 01 Brandýs nad Labem 

e-mail: jizdarnalhota@gmail.com 

telefon: 773 561 616, 720 968 078 (po-pá 14,00 – 18,00, ne 9,00-12,00  nebo SMS) nebo 603 483 245 (SMS) 

www.jizdarnalhota.cz 

 



 

I. Bezpečnost a výstroj jezdce 

Jezdec je povinen mít vždy, kdykoli sedí na koni, řádně upnutou bezpečnostní tříbodovou přilbu splňující 

bezpečnostní normu. 

Doporučena je bezpečnostní vesta. Na akcích pořádaných ČJF (závody) je podle Pravidel jezdeckého sportu 

bezpečnostní vesta povinná pro všechny jezdce do 16 let, kdykoli sedí na koni (možno zapůjčit). 

Jezdec bude mít k jízdě na koni boty s hladkou podrážkou (perka a čapsy nebo vysoké jezdecké boty), dlouhé 

kalhoty vhodné k jízdě na koni (ne džíny) – rajtky, rukavice. 

V letních měsících: tričko s dlouhým nebo krátkým rukávem (ideálně s límečkem, ne tílko!). 

V zimních měsících: teplé oblečení – termoprádlo, čepice, kukla pod přilbu, teplé rukavice atd. 

Jezdec i odpovědná osoba(y) se seznámí s pravidly bezpečnosti a pohybu v areálu jízdárny uvedenými v příloze 

této Dohody. 

 

II. Průběh výcviku 

Výuková lekce začíná vždy v 15,15 hodin ( v případě Hobby a Pony jezdců se rozumí na koni) a trvá 30, 50 nebo 

90 minut ( dle vybraného kurzu). Výuka jízdy na koni bude cvičiteli ježdění přizpůsobena aktuálním 

schopnostem jezdce, terénu a počasí. Délka výcvikové hodiny je určena dle zařazení ve výcvikové skupině a může 

být dle potřeby prodloužena (nebo s ohledem na počasí zkrácena). Součástí výcvikové hodiny není příprava koně 

před ježděním ani ošetření koně po výuce. Prosíme jezdce, aby zbytečně neprodlužovali dobu přípravy před 

ježděním a nezdržovali tak průběh výcviku. 

Jezdec bude vždy dbát základních bezpečnostních pravidel a pokynů svého cvičitele a nebude ohrožovat sebe ani 

ostatní jezdce - i v případě, že on sám právě na koni nesedí. 

 

III. Etika na jízdárně 

Jezdci budou dbát pokynů svých cvičitelů. Ke koním, sobě navzájem a ostatním jezdcům se budou chovat 

ohleduplně a s respektem. Budou dbát na to, aby šířili dobrou pověst jezdeckého sportu a naučili se znát 

Pravidla jezdeckého sportu a dodržovali je. 

 

IV. Výcviková skupina a termín výcviku 

Jezdec bude navštěvovat hodiny výcviku ve skupině: 

(zakroužkujte) 

Jezdci 3-6 let 

Začínáme u koní 

Jezdci na pony 

Hry s koňmi 

Hobby jezdci 

Driving 

 

Den:   Hodina: 

Den:   Hodina: 

Den:   Hodina: 

Den:   Hodina: 

Den:   Hodina: 



 

V. Absence, zrušený výcvik a náhradní hodiny 

Absence jezdce na domluvené hodině výcviku se omlouvá e-mailem nebo SMS nejpozději během dopoledne dne 

výcviku. Telefonní číslo: 773 561 616, 720 968 078 nebo 603483245, e-mail: jizdarnalhota@gmail.com. 

Lekce skupinového výcviku (Jezdci 3-6 let) a Driving se nenahrazují. 

Řádně omluvené hodiny výcviku ve skupinách Začínáme u koní, Hry s koňmi a Jezdci na pony se nahrazují po 

dohodě s instruktorem v jiný den, kdy kurz probíhá.  

Řádně omluvené hodiny výcviku Hobby jezdci se nahrazují vždy v neděli od 11,00 hodin po dohodě s 

instruktorem (při plánované absenci lze hodiny nahradit před absencí). Maximální počet hodin, které lze 

nahradit je 3, hodiny lze nahradit vždy v nejbližším možném termínu, nejpozději však během následujících 2 

měsíců. Prosíme jezdce, aby dodržovali toto pravidlo. 

Neomluvená absence jezdce na domluvené hodině výcviku se nenahrazuje. 

Při dlouhodobé absenci (4 a více hodin) nebo v případě, že jezdec nebude využívat možnosti náhradních hodin, se 

platba na další období (nebo období plánované absence) za výcvik jezdce snižuje o 50% za každou nevyužitou 

hodinu výcviku bez nároku na náhradní hodiny. 

Hodiny výcviku zrušené cvičiteli z důvodu nepříznivého počasí nebo jiných okolností (závody, akce, soustředění 

apod.) se započítávají do náhradních hodin a budou řádně nahrazeny v nejbližším možném termínu. 

 

VI. Výcvik během letních (zimních) prázdnin 

Během prázdnin probíhá výcvik v kurzech Jezdci na pony, Hobby jezdci a Parkur podle běžného rozvrhu tak, aby 

jezdci absolvovali domluvený počet hodin, případně nahradili své náhradní hodiny. Počet hodin lze po dohodě 

navýšit. Kurzy Jezdci 3-6 let, Začínáme u koní, Hry s koňmi a Driving se o prázdninách nekonají.  

. 

VII. Použití šatny 

V šatně, kterou mají jezdci na jízdárně k dispozici, budou udržovat čistotu a pořádek – dle rozpisu úklidových 

služeb. Povinností každého jezdce po ježdění je umýt udidlo a vyčistit kartáče od chlupů a špíny, uklidit uzdečku 

a sedlo v obalu na určené místo, suché kamaše uklidit do koše, mokré umýt a dát na sušák. Povinností služby je 

kontrola kamaší, sedel a uzdeček, zametení podlahy a vynesení odpadků. Za věci odložené v šatně nebo jinde na 

jízdárně poskytovatel výcviku neručí. 

 

VIII. Platební podmínky 

Platba za skupinový výcvik – Jezdci 3-6 let, Začínáme u koní, Hry s koňmi, Jezdci na pony, včetně členského 

příspěvku, je splatná hotově na jízdárně vždy na jedno pololetí školního roku (září–leden  a únor–červen), a to do 

10. dne prvního měsíce platebního období (10. 9. a 10. 2.) a činí: 

Jezdci 3-6 let: 

Začínáme u koní: 

Hry s koňmi: 

Jezdci na pony: 

Platba za výcvik ve skupině Hobby jezdci a Driving,  je splatná vždy do 10. dne v měsíci za probíhající 

kalendářní měsíc hotově nebo převodem na účet vedený u KB číslo. 27-0960470237/0100, jako variabilní symbol 

uveďte RČ jezdce a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení jezdce.  

Hobby jezdci: 

Driving: 

Pokud platba nebude provedena v řádném termínu, nebude jezdci umožněna účast ve výcvikové hodině. 

 

 



X. Členství v klubu 

Je povinné pro všechny jezdce, kteří se účastní výcviku. Přihláška člena klubu je přílohou této Dohody. 

 

XII. Ukončení výcviku 

Výcvik lze ukončit písemnou výpovědí (e-mailem) bez udání důvodu oběma stranami nejpozději 1 kalendářní 

měsíc před plánovaným ukončením výcviku. Pokud bude výcvik ukončen dříve než 1 měsíc před uplynutím 

výpovědi, je storno na zaplacené výcvikové hodiny 100%. Pokud bude výcvik ukončen ze strany poskytovatele 

výcviku, budou všechny zaplacené hodiny řádně splněny až do uplynutí doby skutečného ukončení výcviku. 

XII. Závěr 

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží jeden.  

Jezdec nebo jeho zákonný zástupce dává svým podpisem této Dohody souhlas s pořizováním a použitím fotografií 

jezdců pro informační a propagační účely jízdárny Lhota během výcviku a závodů (příp. jiných akcí souvisejících 

s výcvikem jezdectví). Osobní údaje přihlášených jezdců nejsou nikde zveřejňovány ani sdíleny se třetími 

stranami. 

Já níže podepsaný(á) tímto svým podpisem potvrzuji, že se účastním uvedeného sportovního výcviku na vlastní 

riziko a nebezpečí. 

Já níže podepsaný(á) tímto svým podpisem potvrzuji, že souhlasím s účastí mého syna / dcery na uvedeném 

sportovním výcviku. 

Prohlašuji, že jsem psychicky i zdravotně způsobilý(á) účastnit se tohoto výcviku a v případě jakéhokoliv úrazu 

nebo zranění bude toto řešeno s příslušnou pojišťovnou. 

Dále prohlašuji, že jsem si tento písemný souhlas před jeho podpisem řádně přečetl (a) a podepsal (a) ho dle mé 

pravé, svobodné a vážně míněné vůle. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této Dohody připojuji vlastnoruční 

podpis (podpis zákonného zástupce). 

 

Za jezdce (odpovědný zástupce):    Za poskytovatele výcviku jezdce: 

 

 

 

V………………………………………………………..dne:……………………………………………… 

 

Přílohy: Pravidla jízdárny, Členská přihláška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHY 

 

JK dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, z.s. 

Přihláška ke členství na období:……… 
/Prosím, vyplňte pečlivě hůlkovým písmem všechny rubriky/ 

 

 

Uvedené informace budou použity pouze pro účely JK dětí a mladých jezdců Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 

z.s. 

 

Jméno člena: 

Korespondenční adresa: 

Osoba zastupující rodinu (rodiče): 

Telefon rodiče: 

Telefon člen (jezdec): 

E-mail: 

Rodné číslo člena (jezdce): 

Datum a rok narození člena (jezdce): 

Členský příspěvek ve výši 300/600,- Kč uhrazen v hotovosti dne: 

 

 

 

Poplatek za členství uhraďte hotově na jízdárně. Účastníci kurzu Parkur za celé členské období, tj. 

kalendářní rok, do 15. ledna, účastníci ostatních kurzů za jedno pololetí školního roku do 15. září 

respektive 15. února.  

 

Informace o vzniku a zániku členství viz. Stanovy z.s. JK dětí a mladých jezdců  

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, z.s. 
 

 

 

 

Podpis člena nebo zákon. zástupce:………………………………………… 

 

 

 

 

V……………………………………………………….dne:……………………………………….. 

 

 

 



Pravidla jízdárny a bezpečnost práce na jízdárně 

  

o Areál je přístupný každý všední den od 15:00 do 18:00 hod. a v neděli od 9:30 do 12:00 hod. Mimo tuto 

dobu je do areálu povoleno vstupovat pouze pracovníkům a majitelům koní.  

o Do areálu je přísný zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, rovněž 

je zakázáno alkohol nebo tyto látky do areálu donášet.  

o Po příchodu do areálu Jízdárny je nutno respektovat pokyny odpovědné osoby, ošetřovatelů, instruktorů 

a bez výjimky dodržovat tento vnitřní řád jízdárny.  

o Do prostorů výběhů koní, stájí a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení 

instruktora a nebo v doprovodu pověřené osoby.  

o Je zakázáno chovat se hlučně nebo jakýmkoli způsobem plašit zvířata.  

o Zvířata je dovoleno krmit pouze se souhlasem odpovědné osoby.  

o Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak znečišťovat okolní prostředí.  

o V celém areálu i mimo něj jsou rodiče zodpovědní za své děti a vstup do areálu je na vlastní nebezpečí.  

o Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí.  

o Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na vyhrazených místech.  

o Každá osoba zdržující se v areálu je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, 

hygienické, veterinární a jiné všeobecně platné předpisy.  

o 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 odstraní. To platí zejména v 

prostorách stájí, sociálních zařízení, v sedlovně, v klubovně.  

o V celém prostoru ustájení (stáje, sedlovna, sklady sena, slámy, pilin a další objekty v tomto prostoru) 

platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.  

o Každý je povinen v případě úrazu osoby nebo koně poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat 

lékaře nebo veterináře.  

o Každý přítomný je povinen ohlásit majiteli areálu vznik požáru nebo situace vyžadující zásah policie ČR 

a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.  

 

PRÁCE S KOŇMI 

o Ke koním se smí přistupovat jen se souhlasem odpovědné osoby, osoby jím pověřené nebo majitelem 

koně, případně v jejich doprovodu.  

o Ve stáji a při zacházení s koňmi je každý povinen chovat se klidně (nekřičet, neběhat,...).  

o Při příchodu ke koni je nutné přistupovat ze strany a koně dostatečně hlasitě oslovit. Na volném 

prostranství nikdy nepřistupovat ke koni zezadu a v případech, kdy není jiná možnost, koně důrazně 

oslovíme a dbáme na svou vlastní bezpečnost.  

o Při výcviku a ošetřování koní je nutné dodržovat přiměřené vzdálenosti při zacházení s koňmi: buď 

stojíme těsně u koně, nebo tak daleko, abychom nemohli být zasaženi kopyty nebo být kousnuti. Při 

pohybu v blízkosti koně neustále sledujeme jeho chování.  

o Doporučujeme při práci s koněm ve stáji mít koně uvázaného na ohlávce s vodítkem. Pokud jsme s 

koněm v boxu, necháváme dveře pootevřené.  

o Koně vodíme na uzdečce nebo ohlávce s vodítkem. Vodítko ani otěže nesmíme mít namotané na ruce, při 

vedení jdeme po levé straně koně. Při vedení do úzkého prostoru jde vodič před koněm. Koně před 

začátkem výcviku či při odvádění do výběhu nenecháváme pást. Jeden člověk vede vždy jen jednoho 

koně. Do prostoru výběhů vstupujeme se zvýšenou opatrností, doporučujeme vstup ve vhodné obuvi 

(pevná plná bota).  



o Při krmení koně rukou stojíme u hlavy po boku koně, prsty ruky, kterou krmíme, jsou natažené, při 

projevech nervozity koně ustoupíme stranou.  

 

JÍZDA NA KONI 

o Chod areálu řídí provozovatel nebo jím pověřená osoba. Výcvik může být veden instruktorem, cvičitelem 

nebo trenérem, který je k tomu pověřen provozovatelem areálu.  

o Zájemce o pravidelné ježdění tímto prohlašuje, že je očkován proti tetanu a má sjednanou úrazovou 

pojistku. Začínajícím jezdcům doporučujeme sjednat si souhlas ošetřujícího lékaře.  

o K jízdě na koni u dětí do 18 let musí dát písemný souhlas alespoň jeden z rodičů.  

o Jezdecký výcvik a vyjížďky do terénu jsou provozovány na vlastní nebezpečí a jízdárna neodpovídá za 

případné újmy na zdraví či majetku.  

o Každý jezdec je povinen používat vhodné jezdecké oblečení: padnoucí jezdeckou přilbu (správně 

seřízenou), jezdecké boty nebo chapsy doplněné vhodnou kotníčkovou obuví s rovnou a pevnou podrážkou 

s podpatkem (případné tkaničky krátce uvázané), pohodlné přiléhavé kalhoty (elastické, dlouhé, 

nevýrazné švy), tričko nebo svetr s dlouhým rukávem. Na koni nenosíme: řetízky, náramky, prstýnky, 

dlouhé volné šály apod… Dětem do 16 let rovněž pro jízdu na koni doporučujeme bezpečnostní vestu či 

páteřní chránič.  

o Před zahájením jízdy na koních jsou účastníci i trenér povinni provést kontrolu sedlového materiálu a 

ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu, je účastník povinen ji ihned nahlásit trenérovi.  

o Všichni účastníci jsou povinni chovat se ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k 

okolní přírodě.  

o Noví jezdci, kteří mají s jízdou na koni zkušenosti z jiných stájí, jsou povinni objektivně informovat 

cvičitele či pověřenou osobu o svých dosavadních jezdeckých schopnostech. Cvičitel je oprávněn tyto 

informace ověřit zkušební jízdou.  

o Při jízdě na koni nesmí být jezdec pod vlivem alkoholu, sedativ nebo omamných látek.  

o Při jízdě na koni nesmí jezdec žvýkat žvýkačku, telefonovat či fotit.  

o Všechny pády, poranění a úrazy jsou jezdci povinni hlásit svému instruktorovi.  

o Během celé doby pobytu na jízdárně, ve výbězích, během výcviku nebo vyjížďky se návštěvník / jezdec 

řídí bez výhrad pokyny instruktora.  

o Začátečníci, kteří si ještě neumí koně samostatně vyčistit a připravit, přicházejí na lekci o 5-10 minut 

dříve, ostatní o 20-30 minut dříve (dostatečná doba pro přípravu koně i jezdce). Bude-li kůň po příchodu 

na jízdárnu shledán špinavým, jezdec se vrátí do stáje a znovu jej vyčistí.   

o Neúčast na jezdecké lekce omlouvejte co nejdříve telefonicky (zavolat či sms), ihned v momentě, kdy 

zjistíte, že se na hodinu nemůžete dostavit, nejpozději však dopoledne v den konání domluvené lekce.  

o Všichni jsou povinni dodržovat tento bezpečnostní řád tak, aby se jezdecký výcvik a práce kolem koní 

odvíjely v duchu vstřícné, přátelské a ohleduplné spolupráce.  

 

 

 


