
USTÁJENÍ KONÍ pro anglické i westernové jezdce 

Vnitřní  - menší boxy cca 2,5x3 (m) 

  volných 6 boxů. Cena od 3500,- Kč – do 4000,- Kč 

- větší boxy cca 5x3 (m) 

  volné 3 - 4 boxy. Cena od 4500,- Kč do 5000,- Kč 

Venkovní  - boxy o velikosti 3x3 (m) 

volných 10 boxů (5 s pedoky)- Cena 4500,- Kč 

 

Cena za měsíční ustájení zahrnuje: 

2x denně krmení senem 

2x denně krmení granule Kelečsko KWP 

2x denně místování, steleme mix piliny hobliny 

Sůl 

Krytá hala, venkovní jízdárna 

Výběhy ( střídání koní na 4 výbězích ) 

 

Služby za příplatek: 

Lonţování ………………………………. 70,- Kč/ 15min 

Opohybování koně pod sedlem …. 200,- Kč/ 30 min 

Dekování ………………………………. 100,- Kč/ měs 

Asistence u kováře ………………… 200,-Kč/ kuň 

Asistence u veterináře ………….... 50,- Kč 

 

Pro klienty ustájených koní nabízíme nadstandartní zázemí: 

Šatny, sprchy, WC, klubovna s TV, FREE WiFi po celém areálu 



Venkovní jízdárna 30x60 (m) s pískovým povrchem s moţností vyuţití skokového 

materiálu a kavalet 

Krytá jezdecká hala 20x40 (m) s celoročním vyuţitím 

Pro klienty ustájených koní trvale zavedená sleva ( klubová karta ) 30% na 

veškerou konzumaci nápojů a jídel v našem venkovním baru a vnitřním Steak 

housu 

 

JÍZDA NA KONÍCH 

Vodění na ponících – první kolečko 30,-Kč kaţdé další po 15,-Kč 

Vodění na koních - první kolečko 50,-Kč kaţdé další po 15,-Kč 

 

VÍKENDOVÉ AKCE 

Nabízíme moţnost vyuţití areálu na různé akce 

Pořádání westernových kurzů ( moţnost ubytování,stravy…) 

 

JEZDECKÝ KLUB A JEZDECKÁ ŠKOLA 

Dětský jezdecký klub, vhodný pro děti od 6let! Dětský jezdecký klub začal svoji 

činnost od října 2013 v areálu Ranče Bučiska. Děti k nám mohou docházet jednou 

týdně. Naučí se jezdit na koni a pečovat o ně. Jezdecký výcvik probíhá vţdy pod 

dohledem zkušeného cvičitele. Nepříznivé počasínám nevadí, máme k dispozici 

krytou jezdeckou halu. Děti mohou vyuţít také šatnu a klubovnu. Během celého 

roku připravujeme pro děti různé akce jako dětský den, vycházky do přírody, 

posezení u táboráku a další. Nové členy přijímáme během celého roku. 

Člen klubu dochází na ranč jedenkrát týdně. Jezdecký výcvik probíhá vţdy pod 

dohledem zkušeného cvičitele v kryté hale. Členové budou rozdělení do tří 

věkových kategorií: 

- mládeţ ve věku 6 - 12 let, 

- mládeţ ve věku 13 - 17 let, 

- dospělí 18 let a více. 



Cena:      docházka jednou týdně 700 Kč za měsíc. 

Jezdecký klub vede výuku:  STŘEDA od 16h - 18h - volná místa 

ČTVRTEK od 16h - 18h volná místa 

V ceně členských příspěvků je: 

- 1x týdně jeţdění( délka trvání 20-35 min.) 

- jednou za čtvrt roku teoretická hodina 

-člen klubu si musí měsíčně odpracovat 6 hodin brigády 

(pozn.: výuka se provádí i na madlech - s ohledem na koně je tato výuka 

kratší(15min.) 

VODĚNÍ NA HALE 

pony Desy a poník Eliška   (10:00 – 12:00, 14:00 - 16:00 ) 

30 Kč první kolečko, 15 Kč za kaţdé další následující kolečka 

 

VODĚNÍ NA HALE 

velký kůň      (10:00 – 12:00, 14:00 - 16:00) 

50 Kč první kolečko, 15 Kč za kaţdé následující kolečka 

 

VZHLEDEM K VELKÉ VYTÍŢENOSTI KAPACITY AREÁLU JE NUTNO 

VODĚNÍ A JÍZDY NA KONÍCH OBJEDNÁVAT alespoň den PŘEDEM NA 

TEL.ČÍSLE: 778 415 500 NEBO 606 918 437 

PONY ELIŠKA - DO 30 Kg 

PONY DESY - DO 50 Kg 

VELKÉ KONĚ - DO 85 Kg +- 5 Kg 

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ 

 



Ceník individuálních hodin: 

25min hala – 350 Kč-s instruktorem 

45min hala 450Kč-s instruktorem 

Pro stálé klienty 25 min/300 Kč, 45 min/400 Kč 

 

Výklad ve stájích o našich koních s instruktorem- 450 Kč 

( jak se o ně starat, jaký mají reţim a jakým disciplínám se věnujeme + vše o 

správném starání se o koně - cca 30-45 min dle dalších otázek) 

 

Teoretická příprava na jízdu s instruktorem - 450 Kč 

( Jak správně čistit, nasedlat, jaké vybavení a druhy vybavení máme atd.) 

 

Pronájem jezdeckého vybavení - 500 Kč 

 

Praktická péče s teorií pod vedením instruktora - 450 Kč 

 

! Upozorňujeme, ţe při nepříznivém počasí (déšť či naopak velké horko vodíme a 

trénujeme pouze na hale ranče Bučiska) ! 

 

 

RANČ BUČISKA PRO HENDYKEPOVANÉ 

Zde provádíme HIPOTERAPIE pod dozorem zkušeného cvičitele pro děti od 1 

roku do 15-ti let a celkové váhy do 60Kg (děkujeme za pochopení vzhledem k 

charakteristice koní vycvičených pro hipoterapii). 

Tento projekt podpořil Zlínský kraj jako poskytovatel podpory a je 

spolufinancován z prostředků Zlínského kraje. 



UBYTOVÁNÍ ,VOUCHERY PŘES SLEVOMAT: 

Z DŮVODU VELKÉHO POČTU JÍZD - POPROSÍME VŠECHNY 

UBYTOVANÉ, KTEŘÍ VÍ, ŢE NA NÁŠ RANČ JEDOU KVŮLI KONÍKŮM, 

ABY JÍZDY NAVÍC KTERÉ BY SI CHTĚLI PŘIKOUPIT NAHLAŠOVALI 

PŘEDEM PŘI REZERVACI UBYTOVÁNÍ. DĚKUJEME 

 

Prosíme o respektování váhových limitů našich koní. 

 

Děkujeme za pochopení. 

 

 


