Stáj U Sepíka, z.s.
Poděbradova 1881
28922 Lysá nad Labem

Řád stáje
I.

Všeobecná pravidla Stáje

1) Všechny osoby jsou povinny před vstupem do areálu se seznámit s těmito pokyny. Je nutné dodržovat
ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní a další podmínky provozu stáje.
2)

Vstup do areálu je na vlastní nebezpečí. Provozovatel stáje nezodpovídá za škody na majetku, zdraví lidí
a zvířat, způsobené koněm nebo jiným zvířetem, který se pohybuje v prostorách areálu nebo mimo areál.

3) Každý je povinen v případě úrazu osoby nebo zvířete poskytnout první pomoc, neprodleně informovat
Provozovatele stáje (nebo jím pověřenou osobu) a v případě potřeby zavolat lékaře/veterináře.
4) Vstup do areálu je zakázán osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a
osobám v karanténě.
5) Stáj je nekuřácká – ve všech prostorách areálu je pod pokutou (viz. kapitola IV tohoto řádu stáje) přísný
zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
6) Rodiče nebo jejich zástupci zodpovídají za své děti.
7) Ve stáji se pohybují mimo koní volně i ostatní zvířata (zejména koně, osel, ovce, kozy, psi, kočky, drůbež,
prasata, králíci), je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu ve stáji
8) V areálu je zejména zakázáno:
a) Chovat se hlučně nebo jinak plašit zvířata.
b) Bez souhlasu provozovatele stáje krmit či hladit koně a jiná zvířata.
c) Bez souhlasu provozovatele chodit do prostorů, kde se vyskytují koně a přibližovat do těsné
blízkosti koní
d) Vodit do areálu bez souhlasu Provozovatele stáje cizí zvířata.
e) Bez souhlasu Provozovatele stáje umisťovat osobní předměty ve společných prostorách a stájích,
přemisťovat předměty v majetku provozovatele stáje a používat v prostorách vlastní elektrické
přístroje a zařízení.
f) Pouštět za areál stáje jakákoliv zvířata (zejména osel, prase, koza a drůbež). Při průchodu bránou
je třeba zkontrolovat, zda je řádně zavřená.
9) Všechny osoby jsou při vstupu do areálu povinny:
a) Dodržovat obecně platné zásady bezpečnosti při práci s koňmi a jinými zvířaty. Ke zvířatům se
přistupuje opatrně, tak aby zvířata o přítomnosti člověku věděla. Na svou přítomnost
upozorníme zvíře hlasem. V žádném případě se nesmí přistupovat ke koním zezadu, nebo zvířata
podlézat.
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b) Dbát čistoty v celém areálu stáje. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak
znečišťovat prostředí areálu. V areálu jsou umístěny následující nádoby na tříděný odpad:
i. Papír – modrá popelnice
ii. Sklo – zelená popelnice
iii. Kov – červená popelnice
iv. Plasty – žlutá popelnice
v. Směsný odpad – bílý koš
vi. Biodpad (patří na hnojiště)
Žádáme všechny o důsledné třídění odpadu. Objemný odpad (obaly od krmiv apod.) si každý
povinen zlikvidovat (tj. odvézt ze stáje) ve vlastní režii.
c) Svým chováním předcházet vzniku škod v areálu stáje a ohrožení zdraví zvířat.
d) V případě zjištění nebo podezření na nějakou nesrovnalost tuto událost neprodleně hlásit
Provozovateli stáje (nebo jím pověřené osobě), případně podniknout potřebné kroky k nápravě
stavu nebo zabránění vzniku větších škod. Dále je každý přítomný povinen ohlásit Provozovateli
stáje každou situaci, která vyžaduje zásah Policie ČR nebo Hasičů, a v rámci svých možností učinit
vše, aby zabránil šíření požáru nebo odvrátil hrozící nebezpečí.
e) Šetřit elektrickou energii, nesvítit v prostorách, kde se zrovna nenachází.
f)

Šetřit vodou, nepoužívat (městskou-pitnou) vodu na mytí a napájení koní

g) Používat pouze svoje vybavení, nepůjčovat si bez dovolení věci jiných Majitelů koní/Členů stáje.
h) Používat jízdárny ohleduplně, tak aby se předešlo jejich poškození.
i)

Při použití jízdárny odklidit z jízdárny exkrementy po koni, stejně tak z prostoru úvaziště koní
před sedlovnou a zamést po vybrání z kopyt. Tato povinnost se vztahuje i na veškeré společné
prostory stáje – tzn. cesty, chodníky, volný prostor (mimo výběhů a příkrmišť). Při nesplnění této
povinnosti může být osobě, která tuto povinnost nedodrží udělena pokuta (viz. Kapitola IV
tohoto řádu stáje). Úklid veškerých exkrementů se týká dále externích prostor stáje tzn. Prostor
mimo stáj (komunikace, parkoviště , cesty, atd.).

j)

Pokud jsou koně odděleni, nepouštět je k sobě a dodržet oddělení koní. V případě, že jsou koně
v prostoru, který chce Majitel koně/Člen stáje zrovna využívat (např. jízdárna), odvést koně na
potřebnou dobu do jiného prostoru (dle instrukcí provozovatele stáje) a po skončení práce
s koněm je vrátit zpět.

10) Všechny osoby jsou povinny při odchodu ze stáje (týká se zejména členů stáje a majitelů koní):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vrátit koně do výběhu nebo do prostor, ve kterém se nacházel před jejich příchodem
Uzamknout veškeré uzamykatelné prostory, vč. přístupových vchodů (vrata, branka areálu)
Řádně zavřít branky na zahradu a zajistit je proti samovolnému otevření
Zkontrolovat chod elektrického ohradníku, zejména jde-li proud do správných ohrad
Zkontrolovat, zda ve veškerých prostorách, kam mají přístup koně, se nenacházejí nebezpečné
předměty, o které by se mohla zvířata zranit (např. vidle, kolečka, lopaty a jiné nářadí)
Uklidit si veškeré osobní vybavení
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g)
h)
i)
j)

Zkontrolovat, zda je řádně zavřená krmírna a není v ní žádné zvíře
Odnést ze sedloven a šatny veškeré věci, které by mohly být zdrojem potravy pro hlodavce
Uklidit skokový materiál, nářadí a jiné vybavení stáje, tak aby nedošlo k jeho poškození
Zkontrolovat vypnutí vody, uzavřením příslušných kulových kohoutů (nenechávat pod tlakem
hadice ostřiku, zavlažování apod.)
k) Pozhasínat všechna světla v areálu
l) Vypojit veškeré elektrické spotřebiče (varná konvice, přímotop apod.)

II.

Jezdecký výcvik

Jezdecký výcvik je možný jak u členů stáje, tak u širší veřejnosti. Osoba docházející do stáje na jezdecký výcvik
(dále jen jezdec), u neplnoletých jezdců i jeho zákonný zástupce, bere před vstupem do areálu kromě výše
uvedených pravidel stáje dále na vědomí:
a) Možná rizika spojená s prací se zvířaty a s ježděním na nich (např. úrazy spojené s kousnutím,
kopnutím, pádem z koně, zavalením, pádem i s koněm, splašením, šlápnutím, klovnutím, trknutím).
b) Důležitost a nezbytnou potřebu používání bezpečnostních pomůcek - jezdecká přilba, bezpečnostní
vesta, vhodné oblečení a jezdecká obuv. Cyklistická přilba není vhodná pro jízdu na koni (je zde jiná
mechanika pádu).
c) Nutnost platného očkování proti tetanu a úrazového pojištění jezdce.
d) Jezdec musí být zdravotně, fyzicky i psychicky způsobilý jezdeckého výcviku
e) V případě pádu neplnoletého jezdce z koně (případně v případě jiného úrazu v rámci jezdecké lekce)
bude lekce přerušena a bude neprodleně informován zákonný zástupce jezdce, který si rozhodne o
dalším postupu. V případě vážného úrazu ohrožujícího jezdce na životě přivolá provozovatel nejprve
záchrannou službu a následně bude informovat zákonného zástupce jezdce.
f) Nikdo nesmi bez výslovného souhlasu provozovatele stáje vstupovat mezi koně a přibližovat do těsné
blízkosti koní
g) Provozovatel stáje neručí škody na majetku, zdraví a životě, k nimž dojde v souvislosti se vstupem do
areálu, s prací se zvířaty a ježdění na nich. Veškeré uvedené činnosti se zvířaty bude jezdec
provozovat na vlastní nebezpečí.
h) Jezdec (případně jeho zákonný zástupce) nemá nárok na náhradu za škody na majetku, zdraví a
životě, k nimž dojde v souvislosti se vstupem do areálu, s prací se zvířaty a ježdění na nich. Vstup
všech osob do prostoru stáje je na vlastní nebezpečí.

III.

Členské brigády

Členové stáje mají možnost po předchozí domluvě vypomáhat ve stáji formou pravidelných služeb nebo
jednorázových brigád. V případě domluvené služby/brigády se služba/brigáda stává pro člena závazná a člen
má povinnost se na ní dostavit. V případě nemožnosti se dostavit na smluvenou službu/brigádu, má člen
povinnost za sebe sjednat náhradníka z řad ostatních členů. Opakované nedostavení člena na službu může
být důvodem okamžitého ukončení členství. Za odpracované služby/brigády obdrží člen stájové peníze (tzv.
Sepíky), které následně může směnit za služby spolku dle aktuálního ceníku. Ve stáji je vyvěšen aktuální
seznam úkolů služeb a aktuální výše odměn v Sepíkách. U neplnoletých členů starších 12ti let bere zákonný
zástupce na vědomí, že služba je samostatná činnost bez asistence další osoby. U členů do 12ti let je u
výpomoci nutná asistence zákonného zástupce (případně jiné dospělé osoby). V případě, že člen při svém
pobytu ve stáji způsobí svou činností jakoukoliv škodu je povinen ji uhradit v plné výši.
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IV.

Sankce

Výši sankce za nedodržení pravidel řádu stáje určuje provozovatel stáje. Člen nebo návštěvník stáje je
povinen pokutu bez prodlení uhradit.
Pokuta může být snížena na základě dohodu mezi členem/ návštěvníkem stáje a provozovatelem stáje

POPIS POSTIHNUTELNÉHO PŘÍPADU
(zakázaná činnost)

POKUTA V Kč

Neuklizení exkrementů v místě úvaziště x
veřejných prostorách stáje

100 Kč/ případ

Neuklizení exkrementů mimo areál stáje

500 Kč/ případ

Kouření nebo manipulace s otevřeným ohněm
v areálu stáje
Poškození movitého i nemovitého majetku,
zařízení, vybavení stáje

V.

5000 Kč/ případ
Uhrazení částky v plné výši

Kontaktní údaje, důležitá telefonní čísla
Provozovatel Stáje: Stáj u Sepíka, z.s
Předseda spolku: František Robek, tel. 604 241 753
Zástupce předsedy spolku: Lucie Robková, tel. 773 581 069
První pomoc: 155
Hasiči: 150
Policie: 158

V Lysé nad Labem dne 22.12.2019
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