
 
 

Zásady pro manipulování s nájemnými koňmi během oslav 
 
Kontakty: Horsemaster : Pavel Čechovský - + 420 608 980 657 (česky, rusky, německy) 
                 Asistent : Petr Světlík - + 420 604 255 227 (česky) 
                 Asistent : Magda Hranáčová - + 420 777 035 178 (česky, anglicky, španělsky) 
 
Koně jsou k dispozici :  
- v pátek 2.12. od 12.00 hod. do 16.00 hod. V této době se jezdci povinně seznámí se svými koňmi a 
vyzkouší si je. 
- v sobotu 3.12. od 9.00 hod. do cca 16.00 hod. 
  
Manipulovat s koňmi může jen osoba, která není pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek. 
Každý účastník je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví osob a ochrany zvířat 
před týráním. Každý jezdec musí s koněm zacházet tak, aby nedošlo ke zranění jeho koně, jeho 
samotného, jiných koní nebo škodám na majetku či zdraví jiných osob. Zapůjčení koně neprodělali 
speciální výcvik pro bitevní ukázky. Mají pouze klidnou povahu a jsou dobře přiježděni. V případě, že si 
navzájem nevyhovují přiřazení jezdec a kůň, lze provést bez oznámení výměnu s kolegou v rámci 
jednotky. Pokud by ani toto nevyhovovalo, je nutné problém nahlásit Horsemasterovi.  
Každý kůň má svoje uzdění. Sedlo a čabraku má jezdec vlastní. V případě, že jezdec nemá vlastní sedlo, 
nebo pokud toto sedlo koni nesedí, použije se sedlo patřící ke koni.   
  
Režim ve stáji :  Každý kůň má pořadové číslo shodné s číslem místa stání ve stáji. Při vrácení koně je 
nutné tento princip zachovávat. Jezdec si musí pamatovat číslo svého koně a znát jeho ošetřovatele, od 
kterého koně přebírá a jemuž ho bude zpět předávat. Každý ošetřovatel zaopatřuje cca 5 koní.  
 
Na bojišti : Jezdec každým převzetím koně ve stáji přebírá za něj i odpovědnost až do doby, kdy bude kůň 
vrácen zpět. Koně a jezdci se pohybují ve skupinách (po jednotkách). Volný pohyb s koňmi je možný 
pouze ve vyhrazeném vnitřním prostoru bojiště. Povolení k opuštění tohoto prostoru s koněm vydává 
pouze Horsemaster. Je přísně zakázáno vjíždět s koňmi do obce Tvarožná!  
V případě závažných problémů (vážná závada na výstroji, zranění koně apod.) je kůň ihned vrácen do 
stáje a událost oznámena personálu stáje.  
Ke krátkodobému odložení koně slouží improvizovaná úvaziště na bojišti. Při dlouhodobější přestávce je 
vhodné koně vrátit do stáje a po přestávce jej opět vyzvednout. V sobotu 3. 12. má jezdec povinnost koně 
odložit do stáje během vydávání oběda. Je to nutné z důvodu omezeného počtu míst u úvaziště na bojišti 
a důležité pro zaopatření a odpočinek koní před bitvou. 
 
Velitel jednotky před převzetím koní odevzdá „Prohlášení o dodržování bezpečnosti práce, ochrany 
zdraví a ochrany zvířat před týráním“, které podepíší všichni zúčastnění jezdci. Svým podpisem potvrzují, 
že byli seznámeni s těmito zásadami a že se zavazují je dodržovat. 

 
    


