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P R O V O Z N Í  Ř Á D  
 
1. Pří vstupu do chovných zařízení a ohrad jsou povinni neplašit zvířata, nevytvářet zbytečný 
hluk a neprovokovat zvířata k nepředvídatelným situacím, které by mohly mít za následek 
úrazy nebo požár. 
 
2. Při vstupu do chovných zařízení pro jednotlivé koně oslovovat koně jejich jmény, a tímto se 
vyhnout poplašení koně. Nikdy na koně nesahat bez jeho dřívějšího oslovení. 
 
3. Všichni jsou povinni dodržovat všech nařízení a výstražných tabulek upozorňujících na 
hrozící nebezpečí tak, aby nevznikl úraz či požár. 
 
4. U zvlášť rizikových koní dodržovat zvýšenou opatrnost a nezdržovat se v jejich blízkosti. 
Pro práci s těmito koňmi bude určen zvláštní ošetřovatel, který má právo vstupovat do jejich 
bezprostřední blízkosti. 
 
5. Dle dispozic nadřízených provádět ošetřování kůže, srsti, a kopyt při zachování 
bezpečnostních zásad. 
 
6. Zajišťovat péči o zdravotní stav zvířat.  
Důležitá je kontrola zdravotního stavu při příchodu do stájí, rozpoznávat příznaky 
onemocnění a včas hlásit změny zdravotního stavu. Dodržovat nařízená preventivní a léčebná 
opatření. Pomáhat při veterinárních zákrocích, provádět odběr vzorků apod. 
 
7. Samostatně provádět základní odchytové a přemisťovací práce se zvířaty. Dbát aby zvířata 
neunikly do veřejných prostor či na cizí soukromé pozemky. 
 
8. Zajišťování krmení zvířat.  
Přijímat, kontrolovat, upravovat, dávkovat a podávat krmiva, vitamínové a minerální doplňky, 
provádět napájení zvířat a to podle předpisu pro jednotlivé koně. Při kontrole krmiv 
rozpoznávat vadné krmivo a nepoužít ho ke krmení. Dodržovat hygienu krmení a napájení 
techniku krmení, pravidelnost krmení a kontrolovat příjem krmiv jednotlivými zvířaty. Včas 
upozornit na zhoršení příjmu potravy. Zabezpečit uložení a správné skladování krmiv na 
úseku včetně ochrany před znehodnocením nebo zcizením. Včas nárokovat doplnění krmiv. 
 
9. Při jízdě na koni jsou členové povinni nosit pomůcky ke zvýšení jejich bezpečnosti, jako 
jsou přilby apod. a to pod dohledem cvičitele, kterého jsou povinni okamžitě uposlechnout a 
řídit se jeho pokyny 
 
10. Pečovat o svěřené pracovní pomůcky, nářadí, sedla a jejich příslušenství, ukládat je na 
určená místa, dbát o jejich zajišťování proti zcizení nebo poškození. Používat je správným á 
určeným způsobem a na zásadách hospodárnosti. Jejich zcizení nebo poškození, případně 
další závady neprodleně hlásit. 
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11. Iniciativně provádět drobné práce, opravy nářadí, nátěry apod. 
 
12. Zajišťovat zoohygienu 
Provádět pravidelné čištění a desinfekci chovných zařízení, boxů i návštěvních prostor. 
Zvýšenou pozornost věnovat krmištím, krmným zařízením a napáječkám. Zajišťovat 
preventivní cyklickou asanaci výběhů. Provádět kontrolu a úpravu teplot, vlhkostí, větrání 
apod. V zimě provádět odklízení sněhu a posyp. 
 
13. Zachovávat základní opatření pro bezpečnost práce a vyhýbat se možnosti vzniku úrazů a 
předcházet jejich vzniku. Při jeho vzniku je důležité zachovat pravidla první pomoci a 
vyhledat lékařskou pomoc s přihlédnutím na závažnost úrazu. Dále předcházet požárům a 
kouření, nekouřit ve stájích a přilehlých prostorách, nepracovat s otevřeným ohněm a při 
vzniku požáru okamžitě informovat nadřízené osoby starší 18 let a pomáhat při lokalizaci a 
zničení požáru. V případě nezvládnutelnosti místními prostředky požární ochrany, požádat o 
pomoc Hasičský sbor Orlová a to na tel. čísle 150. 
 
14. V případě letní práce na senosečích zachovávat základní protipožární a bezpečnostní 
opatření. Zúčastňovat se jich a zajišťovat správné uložení sena a zamezit jeho znehodnocení. 
 
15. Neukázněné návštěvníky slušně upozornit na jejich nevhodné chování. V případě vstupu 
cizích osob na pozemky Jezdeckého klubu, tyto osoby okamžitě na tuto skutečnost upozornit, 
zajistit jejich slušný odchod z pozemků. V případě neochoty těchto osob opustit pozemky, 
upozornit svého nadřízeného a povolat na pomoc Policii České republiky Orlová ( tel. číslo : 
158 ) nebo Městskou policii Orlová ( tel. číslo : 15 ). 
 
16. Neustále zvyšovat své odborné znalosti, k práci přistupovat iniciativně a své chování vůči 
spolupracovníkům podřizovat zásadám dobré spolupráce a slušného chování. 
 
 
 
 
 
V Orlové dne:  
          
 
      
                                                                                        Podpis předsedy jezdeckého klubu  
                                                                                                Stáje ,,NANKA“ Orlová 
  
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

P R O H L Á Š E N Í  
 
 

Toto  prohlášení je povinen podepsat každý člen klubu (nebo jeho zákonný zástupce) 
 
1. Každý člen nese odpovědnost za své jednání a klub není odpovědný za škody, které členovi 
vzniknou během činnosti v klubu. Toto se netýká nezletilých členů. 
 
2. Za každého nezletilého člena klubu nesou odpovědnost jeho zákonní zástupci a to v plném 
rozsahu. 
 
3. Každý člen, kterému při činnosti v klubu vznikne újma na zdraví, má nárok na náhradu 
škody pouze v rozmezí  pojištění dle smlouvy s Českou Kooperativou č.5l-599404655-8, jejíž 
fotokopie je přílohou číslo 1 tohoto prohlášení. 
 
4. Způsobí-li člen zletilý či nezletilý škodu vlastním zaviněním nebo nedodržením svých 
povinnosti, je povinen vzniklou škodu uhradit na své náklady. 
 
5. Každý člen je povinen se rovným dílem podílet na náhradách škod, které vzniknou  činnosti 
klubu. U členů nezletilých se tato povinnost týká  jejich zákonných zástupců. 
 
6. Každý  člen je povinen chovat se k majetku klubu tak, aby na něm nevznikla žádná  škoda. 
 
7. Každý  člen klubu je povinen se podílet na činnosti tak, aby klub dosahoval co nejlepších 
výsledků v uskutečňování svých cílů. 
 
8. Člen, který dobrovolně či nedobrovolně vystoupí z Jezdeckého klubu Stáje ,,NANKA’’ 
Orlová, nemá právo na žádný díl majetku klubu, který vznikl během jeho  činnosti. 
 
9.Člen může být z klubu nedobrovolně vyloučen, jestliže neplní základní povinnosti dle 
Stanov klubu a nebo pro zvlášť  vážné provinění, neslučitelné s členstvím. 
 
10. Členové jsou povinni uposlechnout nadřízení svého cvičitele. 
 
11. Členský poplatek je člen povinen zaplatit do 14 dní ode dne vstupu.  
 
12. Měsíční poplatky je člen povinen zaplatit vždy do 5 dne měsíce. 
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Svým podpisem  se zavazuji, že budu řádně dodržovat všechny body výše uvedené jakožto 
i provozní řád JK NANKA Orlová s nimž jsem byl(a) seznámen(a) .   
 
V ……………… dne ……………… 
 
 
 
 
          Podpis člena klubu                                                    Podpis zástupce jezdeckého  
                                                                                      klubu nebo jeho zákonného zástupce     


