Zápis z oborového setkání chovatelů koní, majitelů stájí,
jízdáren apod.
Setkání proběhlo v rámci procesu komunitního plánování v regionu Posázaví dne 27.10. 2005 od
19:00 na zámku Jemniště.

Předpokládaný časový harmonogram, který byl rámcově dodržen.
19:00 - 19:05
19:05 - 19:15
19:15 - 19:45
19:50 - 20:30
20:30 - 20:40
20:40 – 20:50
20:50 – 21:05
21:05 – 21:20
21:20 - 21:30

Přivítání účastníků a představení cílů setkání
Představení jednotlivých účastníků
Společné pojmenování současných problémů
Hledání způsobů řešení pojmenovaných problémů
Přestávka
Seznámení se současným stavem rozvojového plánování v regionu Posázaví
Individuální seznámení se strategií
Aktualizace strategie na základě zpracovaných návrhů opatření
Definování závěrů a požadavků a zhodnocení společné práce

Setkání se zúčastnilo 20 účastníků.

Prezenční listina oborového setkání v rámci KP v regionu Posázaví
počet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

subjekt
Jezdecká stáj Věřice
Jezdecká stáj Věřice
Hřebčín Favory
Okresní spolek chov.koní Havlíčkův Brod
Farma Gex
Farma Gex
Český Dvůr
Farma Genesis
Farma Genesis
Ovčí farma na oborách
Farma Westec
Farma Zahradnice
Kavalkáda Krusičany
Kavalkáda Krusičany
Česká Barokní Společnost
Farma Heroutice
Farma Heroutice
Jízdárna Voslivy
Statek Všetice
BUCEDHALOS

jméno a příjmení
Jana Bambasová
Karel Bambas
Tamara Berková
Jana Prchalová
Štěpánka Matějková
Marie Gexová
Jaroslava Kubiasova
Jakub Marvan
Kamila Kořínková
Taťána Jahodová
Zdeněk Skřivánek
Luděk Pilc
Jiří Jehlička
Eva Dunglová
Jaroslav Pelíšek
Miloslav Perníček
Jana Perníčková
Zdeněk Manhert
Libor Zeman
Blanka Jelínková

Očekávání účastníků na dnešní setkání
-

informace o možnostech rozvoje chovů
provádíme mapování sítí stezek pro koně, chceme i v tomto regionu
navázání kontaktů a sondování možností ubytování během putování s koňmi krajinou
získání informací o možnostech čerpání finančních prostředků a možnost podpory akcí
okolo koní
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-

možná to tu bude lepší než „Vyvolení“.
přivedla mě sem zvědavost
očekávám výměnu zkušeností
co by pro nás mohlo udělat Posázaví o.p.s.
informace o možnostech rozvoje venkova

Definování hlavních problémových oblastí
-

průchodnost krajiny a hippostezky
finance a možná podpora
spolupráce mezi chovateli

Průchodnost krajiny a hippostezky
-

konflikty myslivců a majitelů pozemků
 záleží na mezilidských vztazích
 připravované jezdecké trasy jsou projednávány s vlastníky, nájemci atd. –
dojde tak k lepší komunikaci
 rozlišovat hippostezku, jako turistickou cestu od někudy někam a stezky na
ježdění okolo stájí, tam to záleží na sousedských vztazích a vzájemné
ohleduplnosti
 je řada zaniklých obecních cest, po nich se dá oficiálně jezdit, nutno
nastudovat z katastrálních map, ale je lepší dohodnout se s majiteli i nájemci

-

obnova obecních cest by pomohla koňákům, je nutno dobře rozmyslet, aby to bylo odněkud
někam a měla šanci na to, že bude používaná
jak je to s právní odpovědností při nehodě na hippostezce?
 stejné jako na normální turistické, pokud se nehoda stane stavem stezky
odpovídá zřizovatel, ale mnohem pravděpodobnější, že nehodu si způsobí
sám jezdec, pak odpovídá majitel koně

-

Spolupráce mezi „koňáky“
-

zřídit společný regionální web pro koňáky, měl y obsahovat:
o možnosti výměny ubytování při na putování krajinou na
koních
o pronájem, prodej či výpomoc s koňmi
o burza o možnostech nákupu zemědělských produktů pro koně
 ve spolupráci s Posázaví o.p.s. se náplni webu přislíbila zabývat slečna ?????

-

otázka společné propagace
 jízdárny, chovy a farmáři zabývající se agroturistikou mají rozdílné cílové
skupiny zákazníků a uživatelů jejich služeb, je na to třeba brát zřetel.
byl by dobré mít možnost nějakého servisu při podávaní žádostí o granty
 Posázaví o.p.s tuto službu poskytuje členům MAS
potřeba výměny zkušeností s právní ochranou a bezpečností provozování projížděk a výcviku
 dobré zkušenosti má svaz chovatelů koní a jezdecká federace
jak je to s pojistkou pro „třetí osobu“ , když někomu půjčíte koně a on se zraní odpovídá
majitel koně
 jedná se o pojistku odpovědnosti za škodu způsobenou podnikáním, nesmí se
ale opomenout žádné bezpečnostní pravidlo, certifikát atd.
pro oblast agroturistiky neexistuje žádná zastřešující organizace
 bylo by to dobré, ale lepší žádné, něž špatné zastřešení
prestiži by pomohlo zpracování informace jaký je podíl „koňáků“ na HDP

-

-
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připravuje se sledování samostatné kapitoly cestovní ruch v jejímž rámci se to
bude moci sledovat
problematika standardů kvality v oblasti koní
 v Rakousku to přísně oddělena výuka na koních a „vození“ na koních jenž
dělají zemědělci zabývající se agroturistikou
o v Rakousku se to vyvíjelo dlouho, otázka, zda takové striktní
rozdělení by u nás bylo možné
 Česká jezdecká federace nemá s touto problematikou nic společného ač je to
jediná organizace vydávající hodnotná potvrzení pro cvičitele a jezdce na
koních


-

Návrhy na aktualizaci strategie rozvoje regionu Posázaví
Účastníci setkání byli seznámeni se stávajícím návrhem strategie regionu Posázaví a navrhli doplnit
následující body:
-

podpora organizace studijních cest a dalšího vzdělávání v různých oborech
1.3. úklid krajiny a příkopů okolo cest
2.5. budování jezdeckých tras
2.3.1. upravit tak aby bylo možné budovat jezdecké haly (např. výstavba sportovních zařízení)
podporovat certifikaci jezdeckých škol
2.10. podpora zázemí pro pořádání ozdravných pobytů (integrace zdravotně postižených do
zdravé populace) prostřednictví koní a socioterapeutické farmy
podporovat více opravy, rekonstrukce a konečné úpravy již stojících objektů, musí se dbát na to
aby nebylo moc penzionů, hal a restaurací
2.7.1 podpora hippoturistiky a agroturistiky
1.1.2 obnova místních cest a stezek
podpora doplňkových služeb pro rozvoj cestovního ruchu
podpora péče o krajinu, zalesňování, remízky, rybníky
podpora zahradních a krajinotvorných projektů
podpora ubytování v soukromí, nastavení standardů

Závěrečné shrnutí a doporučení
-

průchodnost krajiny, budování hippostezek a podpora turistického ruchu jsou pro účastníky
tohoto setkání důležitá témata
je třeba rozlišovat majitelé jízdáren a chovů koní a argroturisty, kteří chtějí jen „vozit“ turisty, obě
skupiny se sice velmi prolínají, ale zároveň mají rozličné cíle a priority
účastníci setkání velmi stojí o vzájemnou výměnu informací, zkušeností, ale i větší spolupráci,
komunikaci je však třeba nějakým způsobem podpořit, pobízet a technicky zaštítit
důležitým tématem jsou i standardy kvality služeb, certifikace jízdáren apod.

Zapsal: Ondřej Marek
10.11. 2005
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