NÁPLŇ Občanského sdružení pro podporu jezdecké turistiky

Cílem Občanského sdružení pro podporu jezdecké turistiky (dále jen Sdružení) je:
-

terénní průzkum zaměřený na vyhledání vhodných lokalit a jezdeckých stanic pro
vytyčení jezdeckých stezek na území České republiky

-

vyhledání bodů napojení a hraničních přechodů pro plánovanou přeshraniční
spolupráci

-

garance nad správností značení vznikajících jezdeckých stezek

-

propagace vytvořených jezdeckých stezek a okruhů

-

podpora šetrné jezdecké turistiky

-

zprostředkování pracovních jednání s jezdeckými stanicemi a poskytovateli služeb
v agroturistice

-

školení jezdeckých průvodců

-

konzultační a poradenská činnost v oblasti jezdecké turistiky

-

práce s veřejností (včetně pořádání mezinárodních konferencí)

-

fotodokumentace činnosti na jezdeckých stezkách

-

literární a vydavatelská činnost v oblasti chovu koní a jezdecké turistiky

-

spolupráce se zahraničními provozovateli jezdecké turistiky a chovatelskými
zařízeními

ZKUŠENOSTI ČLENŮ SDRUŽENÍ S PRACÍ NA PROJEKTECH:
CBC Phare CZ 9912/02/01/0066-SFMP (2002-2003)
Částka: 24 014 EURO
Tvorba společného propagačního materiálu a loga partnerů projektu Migrace,
Historická studie „F.M.Nágl“
Sborník vzpomínek pamětníků
(Z.Nosková, ing. Stejskalová)
FV 27/02/02 Pěšky krajem F. M. Nágla (tvorba naučné stezky). Podporováno
Nadací Partnerství (2002-2003)
Částka: 271 070 Kč
(Z. Nosková (sběr dat), ing. Stejskalová – sběr dat, texty informačních tabulí)
Sběr životopisných podkladů pro vydání knihy : Malíř neumírá
(ing. Stejskalová, Z.Nosková)
Výstavní soubor F.M. Nágla
Částka: 80 000 Kč (Z.Nosková)
Vyhledání trasy pro vytyčení jezdecké stezky Vranov nad Dyjí – Plačovice (20052006)
Podporováno: Nadace Partnerství
Ing. Stejskalová (public relation, tvorba projektu), Z. Solařová (trasování, tvorba projektu)
Vyhledávání a registrace jezdeckých stanic na Dačicku
Zakázka pro Jihočeský kraj, projekt SROP „Turistika na koni“,vedoucí projektu ing.
Milena Andrlová (2004)
Ing. Stejskalová, Z. Solařová.
Vyhledání a registrace jezdeckých stanic v kraji Vysočina (2005)
INTERREG IIIA (kraj Vysočina, Projekt: „Terénní mapování sítě jezdeckých stezek
a koňských stanic v kraji vysočina“. Kontakt: Martina Kršňáková, ing. Lucie
Oháňková)
Ing. Stejskalová, Z. Solařová
(spolu s ing. Věrou Dyntarovou zaregistrováno 200 jezdeckých stanic na území kraje)
Konference o jezdeckých stezkách (zasedací síň Krajského úřadu kraje Vysočina),
Jihlava, 25. 11. 2005 Pořádá Kraj Vysočina. (INTERREG IIIA, „Terénní. mapování).
Přednáší: ing. Stejskalová (zhodnocení vyhledávání jezdeckých stanic v kraji Vysočina a
zkušenosti s vytyčováním stezek na území Jihočeského kraje).

Vyhledávání optimální jezdecké stezky a získání souhlasů majitelů pozemků v úseku
Maříž – Plačovice
Projekt Jihočeského kraje (SROP) „Turistika na koni“, vedoucí projektu Ing. Milena
Andrlová, 2005.
Garant stezky: Ing. Simona Stejskalová
Práce proběhla ve spolupráci se Sportovním klubem STARKON Nová Říše (majitel Jiří
Kovář) a Dostihovou stájí VALORY (majitel Vladimír Vinklárek).
Značení jezdecké stezky Maříž – Plačovice
(projekt Jihočeského kraje a EU (SROP) „Turistika na koni“ za spolupráce s KČT)
Ing. Simona Stejskalová, ing. Petr Stejskal, Robert Prodělal, ing. Martin Musil
Tvorba katalogu „Koňské stanice v kraji Vysočina“
Zakázka pro kraj Vysočina (INTERREG IIIA). Projekt: „Terénní mapování...“).
Text a foto: ing. Simona Stejskalová, ing. Věra Dyntarová (JK Bertík)

Mezinárodní konference o jezdeckých stezkách
Velké Meziříčí, 15. května 2006 Pořádá Kraj Vysočina (INTERREG IIIA, „Terénní
mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina“).
Přednáší: ing. Stejskalová (fotoprezentace jezdeckých stanic a jezdecké stezky).
Vydání informačního letáku „Jezdecká stezka Maříž – Plačovice“ (červen 2006)
Podporováno: Nadace Partnerství
Text: ing. Stejskalová, Z. Solařová
Foto: ing. Stejskalová
Grafická úprava: Daniel Stejskal

Pracovní schůzky majitelů stanic s vytvořením návrhů jednotlivých stezek:
Plandry (Zámecká stáj „Svatý Jan“)
Ubytování a hospůdka „U elfa“ Lučice,
Školní statek Humpolec
Ranč Vápenka – Nová Ves
Zakázka pro kraj Vysočina (INTERREG IIIA, „Terénní mapování“), červen 2006

Navázání spolupráce s Mendlovou zemědělskou a lesnickou univerzitou Brno
- katedrou obecné zootechniky a katedrou chovu koní
(duben 2006)

Prezentace jezdeckých stezek na veletrhu HOBBY České Budějovice
18. – 19. května 2006, ve spolupráci v Jihočeským krajem v rámci projektu „Turistika na
koni“. Zuzana Solařová, ing. Stejskalová.

Zahájení spolupráce, event. zavření partnerských vztahů se zahraničními
jezdeckými centry:
EPONA Mútnik (Klaudia Josefčíková, Magdaléna Ošková)
Pferdehof St. Nikolaus – Lichtenberg (Dr.vet.med. Nicole Herout a Florian Herout)
Reitverein Drosendorf (Ing. Roland Deyssig)
Pferderegion Nordwald DI Barbara Rommer, Ulrike Kleindienst)

„Návrhy koňských stezek v kraji Vysočina a charakteristika jednotlivých jezdeckých
stanic“ (2006)
Zakázka pro kraj Vysočina (INTERREG IIIA, Projekt: „Terénní mapování sítě
jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina“, jaro 2006.
Text a foto: Ing. Simona Stejskalová (Jihlavsko, Třebíčsko, Pelhřimovsko,
Havlíčkobrodsko), Ing. Věra Dyntarová (Třebíčsko, Žďársko)

Mezinárodní setkání a následné otevření „Jezdecké stezky Maříž-Plačovice“
25. června 2006
Podporováno Jihočeským krajem (SROP) z projektu „Turistika na koni“ a Nadací
Partnerství. Garant stezky: Ing. Simona Stejskalová
Slavnostního přestřižení pásky se osobně ujal senátor Václav Jehlička,
předseda výboru pro vzdělávání,k vědu, kulturu, lidská práva a petice.
Pamětní hrnečky pro účastníky jízdy a zahraniční hosty vyrobila ing. arch. Markéta
Trubáčková (Mařížská keramika).
Zahraniční hosté: zástupci sdružení Reitverein Drosndorf, Pferdehof St. Nikolaus,
Pferderegion Nordwald, Internationales Interkommunales Zentrum Gross-Siegharts.
Kolegové z partnerské stáje v Lichtenbergu Florian a Dominik Herout se zúčastnili také
následného projetí stezky v sedle koní, které pro tento účel zapůjčil Jiří Kovář (Sportovní
klub STARKON Nová Říše).
Projekt: „Jezdecká turistika v česko-rakouském příhraničí“
- návrh a zavedení nového produktu šetrné turistiky na trase Telč-Lichtenberg
INTERREG IIIA – Dispoziční fond (Česká republika-Rakousko)
1.7. 2006 – 31.12. 2006
CZ.04.4.83/3.2.02.1.-Dispoziční fond v kraji Vysočina
Statutární zástupce: Ing. Simona Stejskalová

Spolupráce na projektu „Toulavá kamera“ (ČESKÁ TELEVIZE)
- kontaktní osoba Světlana Tvrdíková (srpen 2006)
Jiří Kovář (Jezdecký klub STARKON Nová Říše), ing. Simona Stejskalová
Projekt: „Podpora jezdecké turistiky na jižní a jihozápadní Moravě“
N-1827, podpora Nadace Partnerství (2006-2007)
Ing. Zdeňka Kalužíková, ing. Simona Stejskalová

