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1. 

 

Zápis ze setkání 

 

 

Setkání: Posezení u kávy „Koně v Pobeskydí“ 

Datum:  27. 4. 2016 

Místo: Třanovice 

 

Akce se uskutečnila za podpory Moravskoslezského kraje. Setkání bylo spoluorganizováno 
ve spolupráci s JK Vělopolí z. s. 

Obsah setkání: 

 

1. Úvodní slovo – Posezení u kávy, přivítání účastníků a hostů 

2. Prezentace MAS Pobeskydí, z. s. o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Pobeskydí se zaměřením na oblast hospodářství a agroturistiky (Ing. K. Nováková) 

3. Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji (Ing. E. Havelková, MBA) 

Přítomni se dohodli, že je vhodné zaintervenovat rozšíření podporovaných aktivit v dotačním 
titulu Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 o doplnění možnosti 
podpory měkkých projektů. Jedná se o možnosti čerpání dotací pro získávání nákladů spojených s 
kvalifikací (instruktor jezdectví, trenér jezdectví ČJF), tzn. náklady na kurz, cestovné, ubytování, 
přepravu účastníka a koní, další náklady s kurzem spojenými, dále školení členů jezdeckých oddílů 
v kurzech první pomoci, zdravotník zotavovacích akcí, atd.  Samozřejmě každý oddíl využije 
vzdělávání, dle svých specifických potřeb a zaměření (agroturistika, závodní činnost, 
hippoterapie, aktivní využití koně atd.) 

Paní Havelková poznamenala, že podporu v oblasti propagace lze nalézt u destinačního 
managementu příslušné turistické oblasti. 

4. Představení jednotlivých stájí s následným předáním slova dalším účastníkům s podotázkou, co je 
očekáváno od dnešního dne. 

 

5. Řízená diskuze zaměřena na: 

 
1. Konflikty s veřejnosti 

Jezdci a jezdecké kluby jsou v obcích vnímaní jako zdroj znečištění. Jezdecké kluby své členy 
vychovávají k čistotě a uklízení po sobě. Problém způsobují drobní chovatelé. Chybí zde výchova, 
osvěta a často i slušné chování. To vše JK své členy učí. 
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Zde hrozí riziko budoucích konfliktů mezi zástupci obcí a jezdeckými kluby. Obce v různém 
rozsahu podporují spolky a spolkovou činnosti a potažmo i jezdecké kluby. Je potřeba si 
uvědomit, že zástupci obcí musí vidět přínos jezdeckých klubu pro obec a její obyvatele. 

 
2. Agrostezky 

Jednání s obcemi o možnostech zřízení nových úseků agrostezek. Potřeba napojení jezdeckých 
klubů a stájí, které společně využívají větší jízdárny. Vhodné do budoucna vybudování agrostezek 
v Beskydech (delší vyjížďky jezdců z většího okolí).  

Paní Havelková (MSK) upozornila, že hipostezky (agrostezky) je možno podporovat pouze na 
vlastních pozemcích. Otázka vlastnických práv, věcných břemen je velmi komplikovaná. Souhlasy 
majitelů je potřeba obnovovat. Mapa hipostezek vedena krajem je aktualizována pouze na 
základě žádosti. Kraj aktualizaci sám od sebe nemá na základě čeho provádět (souhlasy vlastníků 
pozemků nejsou evidovány na katastrálním úřadě). 

Halina Zientková poznamenala, že hipostezka v povodí Stonávky měla souhlasy majitelů. 
V současné době zde je problém s výstavbou dálnice. 

Přítomní zástupci dvou svazků obcí Sdružení obcí povodí Stonávky (Ing. Halina Zientková, 
Vladislava Latochová) a Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady (Ing. Jaroslav Votýpka) 
přislíbili předat informace a žádost starostům příslušných svazků obcí. 

Co je potřeba: Zjednodušit značení hipostezek, zaměřit se bezúdržbovost a životnost. 

 
3. Vztah jezdecké kluby x myslivecká sdružení (nájemce honitby) 

Diskutována problematika vstupu koní do lesa (lesní cesty) a vstupu myslivců na pozemky 
využívané koňmi. Na příští sezení pozvat zástupce největších honiteb. 

 
4. Bezpečnost na silnicích 

Diskutován problém neznalosti a neohleduplnost řidičů vůči jezdcům (kočárům) na silnici, 
označení frekventovaných (koňmi) silnic výstražnou značkou. O umístění značení na silnici je 
nutno požádat majitele komunikace. 

Zorganizovat školení pod záštitou Dopravního inspektorátu s termínem v zimním období (s 
ohledem na sezónní vytížení JK) 

 
5. Veřejně prospěšná funkce jezdeckých klubů: 

a. výchova dětí a mládeže, programy pro děti během prázdnin 
b. informační, usměrňovací a vzdělávací funkce pro drobné chovatele koní. 

Doporučení – vzdělávat děti a mládež již ve školách a školkách (MSK – hledat podporu na odboru 
školství a u paní Pálkové) 

Doporučení pro zapojení záměrů osvěty k začlenění do struktury MAP (místních akčních plánů). 
Více viz přítomný koordinátor MAP ORP Frýdek-Místek 

 
6. Platforma pro spolupráci „Koně v Pobeskydí“ 

 Na návrh několika přítomných bude zřízena platforma pro budoucí spolupráci jezdeckých 
klubů, chovatelů koní, malých hospodářství. Krátce byla diskutována forma institucionalizace. 
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Náplní práce bude příprava a realizace malých projektů zaměřených na hipoturistiku v Pobeskydí 
(tisk letáčků, školení, semináře). Zájem o organizace práce platformy projevily Ing. Lucie 
Latochová a Ing. Jana Vavrošová. Za MAS Pobeskydí, z. s. bude zapojen Mgr. Petr Piekar. 

Výše vyjmenování připravili k připomínkování (do 20. 5. 2016) návrh činnosti platformy 
v letošním roce. 

 

Setkání ukončila paní J. Vavrošová a pozvala přítomné na další setkání, které se uskuteční 
ve Stájích NEWPORT v Dolních Domaslavicích (termín bude upřesněn, výhledově září 2016). 

Ing. Krystna Nováková děkuje paní L. Latochové a paní J. Vavrošové za přípravu a vedení setkání. 

 

Návrh činnosti platformy „Koně v Pobeskydí“ v roce 2016: 
 Projednat možnost vytvoření pracovní skupiny „Koně v Pobeskydí“ s programovým výborem 

MAS Pobeskydí, z. s.1 
 Předat krajskému úřadu MSK žádost o rozšíření podporovaných aktivit v dotačním titulu 

Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 
 Svolat podzimní posezení u kávy, pozvat zástupce pronajímatelů honiteb (možnosti vzájemné 

symbiózy) – září 2016. 
 Konzultace s Klubem Českých turistů – dlouhodobě otevřené téma hipostezek 
 Vyzvat zástupce obcí k návrhu možného rozšíření hipostezek se zaměřením na nutná 

propojení s pohledu zapojených jezdeckých klubů a chovatelů 
 Sestavit společné Desatero jezdecké etiky 
 Připravit zimní seminář na téma „Bezpečnost na silnicích“ pod záštitou dopravního 

inspektorátu 
 Příprava letáčku:  

o Strana A: Desatero jezdecké etiky. Adresy jezdeckých klubů, zařízení s veřejnými 
úvazy, poskytovatelů krátkodobého ustájení.  

o Strana B: mapka se zaznačenými výše uvedenými zařízeními. 

 

Zapsala: Ing. Lucie Latochová 

 

Ověřil: Mgr. Petr Piekar 

                                                           

1 Po ukončení jednání na návrh zástupců krajského úřadu MSK Ing. Krystyna Nováková navrhla 
možnost působení platformy při MAS Pobeskydí, z. s. Prodiskutuje s vedením MAS možnost založení 
zvláštní pracovní skupiny. 
 


