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1 ÚVOD
Předmětem diplomové práce je rozbor problematiky jezdecké turistiky, analýza
vzniku a současného stavu jezdeckých stezek v České republice, zejména
v Jihomoravském kraji a návrh řešení provozu jezdecké turistiky v konkrétní oblasti
severovýchodního okraje Brna a navazujících lokalit. Práce se také zabývá právním
a finančním aspektem realizace jezdeckých stezek. Rámcově je řešeno napojení
navržené trasy na páteřní trasy v Jihomoravském kraji. Převážná část zájmového
území je v majetku Školního lesního podniku Křtiny, kde jsou kladeny vysoké nároky
na bezkolizní provoz hospodářské činnosti podniku, výuky studentů Mendelovy
zemědělské a lesnické univerzity, rekreační činnosti, pěší turistiky a cykloturistiky.
Návrh části jezdecké stezky řeší problematiku porušování pravidel pohybu po lesních
cestách, ve smyslu zákona o lesích, přesné vymezení průběhu trasy, uzlové body
a jejich možné řešení. Cílem diplomové práce je možné nalezení kompromisu mezi
volným pohybem koní a jezdců po lesních cestách a striktním vymezením pohybu
nebo dokonce zákazem vstupu koní do lesa.

2 ROZBOR PROBLEMATIKY
2.1 Definice rekreační funkce lesa
Rekreace je činnost člověka v krajinném prostředí, kterou realizuje ve svém volném
čase a která slouží k regeneraci jeho fyzických a duševních sil a uspokojení jeho
osobních zájmů. (Vyskot, 1998)

Rekreace všech forem, jako soustavná a periodicky se opakující zdravotně
preventivní složka životního režimu člověka, vyžaduje, aby se prováděla v takovém
prostředí, které by umožňovalo fyzické zotavení a psychické uvolnění. Její realizace
se většinou spojuje s potřebou velkých ploch, s biologicko-hygienickým účinným
a efektivním přírodním prostředím, které prezentuje nezbytný rámec pro využití
volného času a představuje jeden z faktorů vyrovnávajících negativní vlivy civilizace.
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Celospolečenské funkce lesa jsou ve vztahu ke krajinnému a územnímu plánování
rozděleny na:
•

Bioprodukční

•

ekologicko-stabilizační

•

hydricko-vodohospodářská

•

edafická-půdoochranná

•

zdravotně-hygienická

•

sociálně-rekreační

Rekreační funkce nabývá v posledních desetiletích na důležitosti zejména pro
obyvatele větších měst a sídel, na které negativně působí zhoršující se prostředí
jejich obydlí (hluk, prach, vysoká koncentrace lidí na jednom místě, stres
z každodenních povinností), a proto hledají možnost odpočinku a odreagování
v dostupné lokalitě.

2.2 Rozdělení rekreace (Vyskot, 1998)
2.2.1 Podle časových kategorií
Krátkodobá – časově definovatelná v úseku 1 - 3 dny, uskutečňuje se mimo trvalé
bydliště, zejména se jedná o menší obce, časově dostupné a ve vhodné vzdálenosti
od větších měst.
Dlouhodobá – časově definovatelná dobou 1 týden a více, lokality více vzdálené od
místa trvalého bydliště, navštěvovány nejen za účelem pasivní rekreace, ale
i „poznávací“ cesty se vzdělávací funkcí. Navštěvované lokality mají většinou velmi
vysoký rekreační potenciál.
Každodenní – realizovaná v místě stálého bydliště nebo jeho nejbližším okolí.
Zahrnuje funkce bydlení, práci a odpočinek v plochách intravilánu k tomu určených.
2.2.2 Podle prostoru
Podle prostoru, ve kterém se uskutečňuje, lze rekreaci dělit na příměstskou, ve volné
krajině, pobytovou individuální (chataření, chalupaření) a střediskovou (rekreační
areály, oblasti a zařízení).
2.2.3 Podle druhu činnosti
Hlavní činností, kterou se rekreanti zabývají, jsou zejména: procházky, túry,
pohybové aktivity, myslivost, rybaření, poznávací výlety, sběr lesních plodin.
10

Provozování jezdecké turistiky lze podle výše uvedených kritérií zařadit do rekreace
každodenní až krátkodobé, pohybové, příměstské nebo ve volné krajině. Jen velmi
malé procento rekreantů se vydává i na dlouhodobější cesty vzdálenější od svého
bydliště. V této oblasti ovšem vzniká významný potenciál rozvoje na rekreaci
dlouhodobou ve volné krajině - v případě, že se podaří realizovat ucelenou síť
jezdeckých tras navazujících na sebe nejen v rámci okresu, ale i celého kraje
a posléze i republiky.

2.3 Kategorizace a funkční zóny rekreačního lesa
Kategorie lesních porostů byly určeny podle metodiky, předvedené na Dnech
zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích (2007) Ing. Pavlem Borusíkem, zde byly
demonstrovány na příkladu městských lesů Hradce Králové.
Kategorizace využívá funkčních typů lesa dle ÚHÚL a přiděluje lesu funkci
hospodářskou, ochrannou, rekreační, lesy mohou sloužit k účelu školnímu,
vojenskému, výzkumnému, a také lze definovat lesy lázeňské, bariérové, příměstské
nebo s jiným veřejným zájmem.
Dalšími plochami s významnou funkcí jsou porosty se zvláštním určením, a to
Přírodní parky, velkoplošná a maloplošná chráněná území a také Evropsky
významné lokality a ptačí oblasti zařazené v systému Natura 2000.
Metodika kategorizace a určení funkčních zón se zabývá systémem zeleně a jeho
širšími vazbami na okolí, dostupností a vybaveností pro rekreaci.
V terénu jsou definovány uzlové body s jasným kompozičním záměrem a stanoven
princip řešení, který směřuje k dosažení záměru.
Návrh změn v porostech je zapracován do porostní a obecné mapy příslušného
Lesního hospodářského plánu.

2.4 Historie stezek
Stezka označuje trať, trasu nebo směr, kterým se na americkém západě vedl
dobytek z pastvin na dražbu. V evropském pojetí tento pojem označuje spíše stezku
obchodního charakteru. Hlavní účel byl spojit dvě místa komunikací, která
usnadňovala dopravu zboží. Trasy byly střeženy, probíhal výběr mýtného a byl
zaznamenán vznik přepřahacích stanic a formanských hospod.
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Turistika na koni je ideální možností propojení myšlenek rozvoje cestovního ruchu,
rozvoje venkova, zdravého využití volného času a budování vztahu k přírodě. V rámci
České republiky do roku 2002 neexistovalo ani zmapování současného stavu, ani
koncepce dalšího rozvoje turistiky na koni.
Stále vzrůstá počet majitelů koní, kteří se jezdectví věnují jen rekreačně a plní si
svou touhu toulat se krajinou.
Větší zájem o využití jezdeckých stezek v naší zemi byl zaznamenán také ze
sousedních zemí. V České Republice přibývá těch, kteří by rádi dali přednost
dovolené v sedle před dovolenou v zahraničí, ale vlastního koně nemají.
Na rozdíl od okruhů, po kterých vedou trasy vyjížděk organizovaných řadou stájí,
jezdecké stezky vedou "odněkud někam". Vedle sportovního zážitku přináší turistika
na koni i zážitky z cesty přírodou, možnost navštívit památky a další zajímavosti
kraje.
Pro místní obyvatele může znamenat setkání s jezdci na koních nejen ekonomický
přínos, ale často i malý návrat do dětství, kdy byl venkov plný koní.

Vznik pojmu jezdecké stezky se datuje počátkem roku 2002, kdy vzniklo občanské
sdružení Jezdecké stezky. Cílem sdružení je zmapovat území České republiky
a vyznačit trasy, po kterých lze bezpečně a v souladu se zákony projet na koni.
Návrh počítal i s napojením tras na existující stezky v zahraničí.
Myšlenky se ujali zástupci v jižních Čechách a v roce 2003 vznikl projekt pod názvem
"Turistika na koni", který se stal jedním z řady projektů Jihočeského kraje,
navazujících na Program rozvoje Jihočeského kraje ( opatření II/3 Cestovní ruch,
kultura a vnější vztahy/rozvoj cestovního ruchu a lázeňství).
K projektu byl sestaven plán projektu, který byl zpracován podle Směrnice
SM/56/RK. Plán projektu měl za úkol přehledně a výstižně popsat projekt (tj. název,
popis výchozího stavu, termín zahájení/ukončení, rozpočet, zdroje, časový
harmonogram činností, náklady na jednotlivé činnosti, rizika atd.)
Projekt patřil v porovnání s ostatními k projektům s nejnižším rozpočtem ( 100 000,Kč ), ale přinášel nové, v rámci České republiky ojedinělé téma, a jeho přípravě byla
proto věnována maximální pozornost.
Již na podzim 2003 proběhlo pracovní setkání zájemců o koňskou turistiku na Kleti.
Setkání bylo využito k výměně zkušeností a sběru prvních kontaktů na majitele koní
12

a stanic. Zúčastnilo se více než 30 příznivců turistiky na koni z celé České Republiky
(Jindřichův Hradec, Křemže, Brno, Český Krumlov, Písek, Jihlava, Slapy, Kutná
Hora, Praha, Varnsdorf, Děčín, Benešovsko)
Dne 11.2.2004 byl směrný plán projektu Turistika na koni, který dostal označení
A 2/12, schválen Realizační a koordinační skupinou Programu rozvoje Jihočeského
kraje a doporučen ke schválení Radě Jihočeského kraje.
Projekt byl představen veřejnosti úvodním článkem v časopise Jezdectví v únoru
2004.
V průběhu zpracování byla předložena o projektu průběžná zpráva Realizační
a koordinační skupině. Ačkoli proces schvalování zkrátil oficiální dobu realizace
projektu o téměř čtvrt roku, byly splněny všechny cíle projektu, především díky tomu,
že přípravné práce na projektu, se kterými nesouvisely žádné náklady, byly zahájeny
již v roce 2003.
Během zpracování projektu vznikla ojedinělá situace. O výsledky projektu, i když
zatím dílčí, vznikl okamžitě veliký zájem, a to jak v České republice, tak v zahraničí.
Jihočeský kraj se stal v jistém smyslu vzorem ostatním krajům České republiky, a to
nejen z hlediska využití vzorových formulářů a dotazníků.
Zpracovatelé projektu byli zváni jako přednášející na řadu akcí, což znamenalo
i velký přínos pro samotný jihočeský projekt Turistika na koni. V neposlední řadě toto
znamenalo skvělou možnost celkové reprezentace a propagace Jihočeského kraje.
Podobně se pokusil na úspěch kraje Jihočeského navázat i kraj Jihomoravský. V září
roku 2006 vznikl Koncept páteřních jezdeckých tras a stezek v Jihomoravském kraji
zpracovaný firmou BERIT pod záštitou Jihomoravského kraje. Cílem konceptu bylo
navržení sítě páteřních tras a jejich napojení na již existující trasy v jiných krajích
a v zahraničí. Dokument byl zpracován i v digitální podobě včetně bodových vrstev
(koňské stanice, hraniční přechody), obsahoval obecnou charakteristiku jezdeckých
tras, návrh architektury webového portálu a návrh projektových listů. Byly zahrnuty
i možná rizika a návrhy jejich řešení.
Bohužel k realizaci projektu nedošlo, neboť aktivita pověřeného pracovníka na
krajském úřadě byla přesměrována na jiné projekty a koncept zatím slouží pouze
jako možný podklad pro podrobnější rozpracování.

Stanice a páteřní trasy zobrazuje příloha č. 1 (autorem fa BERIT)
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2.5 Historie chovu a využití koní v ČR (Dušek a kol., 1992)
První zmínka o chovu koní na našem území je již ze 6. století. Ukazuje to na velmi
hlubokou tradici u Slovanů, kteří zpočátku kočovali a pro přemísťování svého
majetku využívali živé tažné síly. V této době bylo území protkáno sítí obchodních
cest, dimenzovaných pro průjezd v sedle nebo ve voze taženém dobytkem či koněm.
Ve středověku převažoval počtem spíše dobytek hovězí, neboť měl větší spektrum
využití (mléko, maso, tažná síla) v hospodářství než kůň. Přesto byly zakládány
dodnes významné hřebčíny, hlavně v blízkosti sídel šlechty. Zde nacházeli koně
využití při rytířských turnajích, lovech, v armádě a nemalá část z nich byla určena
k vývozu do jiných částí Evropy.
Za doby třicetileté války byla podstatná část koňské populace u nás vyhubena
a tento stav trval až do konce 18. století. Potom začala poptávka stoupat, hlavně za
účelem získávání tažné síly. V zemědělství měl však stále vyšší význam hovězí
dobytek, a to až do první poloviny 19. století, kdy začala stoupat produktivita
zemědělské výroby. I přes nástup moderní techniky byl kůň hojně využíván pro těžké
polní práce a dopravu do poloviny 20.století. Také v lesním hospodářství plní kůň
nemalou úlohu. Je využíván zejména k přibližování dřeva z oblastí nepřístupných pro
těžkou techniku nebo v probírkových porostech, ve kterých je použití mechanizace
neekonomické a způsobilo by zde zbytečně velké poškození porostů. V posledních
deseti letech ovšem počet koní stoupal velmi prudce, a to zejména koní pro rekreační
a sportovní účely. Nárůst center s nabídkou vyjížděk do okolní přírody tedy zavádí
nový trend do oblasti využití koní.

2.6 Formy jezdecké turistiky (Hollý, 2003)
základní
soutěžní
zápočtové testy
výkonnostní
odznaky

pomocné
nesoutěžní
vycházky

převážně soutěžní
distanční jízdy

výlety (túry)
putování
řetězové hvězdicovité

distanční dostihy
gymkhána
westernové hry

Tab. 1 – Rozdělení forem jezdecké turistiky
Vycházky na koni jsou základem jezdecké turistiky. Spočívají v jízdě terénem, trvají
1 – 4 hodiny, přičemž se překonává vzdálenost 7 – 30km. Vycházka na koni má svoji
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složku pohybovou, technickou a poznávací. Jezdci získávají jistotu v sedle, učí se
pravidlům jízdy v terénu a slouží koni jako rehabilitace po jízdárenské práci. Na
vycházku není vyžadována žádná speciální výstroj koně.
Výlety a túry trvají zpravidla celý den, překonává se při nich vzdálenost 30 – 70km
a mají všechny obsahové složky. Nezbytnou výstrojí je lékárnička pro koně i jezdce,
pláštěnky, stájová ohlávka a vazák, případně pouta pro koně.
O putování lze hovořit, pokud se spojí více jednodenních celků a cesta trvá více dní.
Je možné putovat řetězově od cíle k cíli nebo hvězdicovitě (v tomto případě se vždy
na konci dne jezdec vrací do místa startu). Řetězové putování je organizačně
náročnější, je nutné zajistit převoz vybavení do cílových stanic, a to buď přímo na
koni nebo jiným dopravním prostředkem. Zde je nutné mít jisté zkušenosti a cit pro
to, co vše je na cestě nezbytné (nebo naopak zbytečné) a volit množství vybavení
podle kondice koně. Při delším putování se vyplatí ponechat jednoho koně jako
„soumara“ nebo zapřáhnout do vozu. Při hvězdicovitém putování tyto starosti
odpadají. V obou případech se ovšem jedná o náročnou formu turistiky.

2.7 Výběr koně pro jezdeckou turistiku, kondice, vhodná plemena
2.7.1 Výběr koně pro jezdeckou turistiku
Jezdecká turistika a rekreační ježdění je jedním z mála odvětví nepracovního využití
koní, kteří se z různých důvodů nehodí pro jezdecký sport. Při výběru nehraje roli
původ, ale především povaha. Kůň pro jezdeckou turistiku by měl být klidný
a charakterově vyrovnaný. Nežádoucí je lekavý, kousavý či kopavý jedinec. Ideální je
kůň, který se dobře snáší s ostatními koňmi, nejlépe valach nebo klisna, méně
vhodný je hřebec.
Kůň pro jezdeckou turistiku by měl splňovat alespoň tyto požadavky:
•

být otužilý (vhodné je celodenní a celoroční venkovní ustájení)

•

mít zdravé nohy a pravidelně korekčně tvarovaná kopyta

•

dobře krmitelný a nenáročný na stravu

•

nižšího vzrůstu (ideálně 140 – 165cm v kohoutku)

•

podsadité postavy

•

zvyklý na uvazování, případně spoutání

•

v dobré kondici pro větší zátěž (100-150kg výstroje)
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2.7.2 Vhodná plemena pro jezdeckou turistiku
Vhodnými jedinci jsou zejména koně z řad méně prošlechtěných plemen a jejich
kříženci, ale i všestranně využitelná čistokrevná plemena. Z více než 250 světových
plemen lze jmenovat například Hucul, Hafling, Shagya arab, Fjordský kůň, menší
jedinci Českého a Slovenského teplokrevníka, vyšší plemena pony (Islandský,
Fellský, Welsh, Irský cob), Kladrubský, Velkopolský a Lipický kůň, v poslední době
také americká plemena využívaná na westernové ježdění – Appaloosa, Quarter
horse

a

Paint

horse.

Pro

jezdeckou

turistiku

lze

také

použít

křížence

chladnokrevných plemen (Norik, Belgický chladnokrevník, Českomoravský belgik,
Slezský norik).

Obr. 1 - Kříženec pony (foto Eva Káčerková)
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Obr. 2 - Starokladrubský vraník (foto Eva Káčerková)

Obr. 3 - Hucul (foto Eva Káčerková)
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Obr. 4 - Shagya arab (foto Eva Káčerková)

Obr. 5 - Český teplokrevník (foto Eva Káčerková)
18

Obr. 6 - Quarter horse (foto Eva Káčerková)

Obr. 7 - Paint horse (foto Eva Káčerková)

Obr.8 - Appaloosa (foto Eva Káčerková)
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2.7.3

Kondice koně pro jezdeckou turistiku

Pro kratší trasy (výlety, vycházky) není potřeba žádný dlouhodobý trénink, stačí
pravidelná každodenní práce s koněm. Pro delší túry (30km a více) je nutné včas
předem začít s vytrvalostním tréninkem, a to minimálně hodinu denně. Vhodná je
jízdárenská práce s prvky gymnastiky, zaměřená na tvorbu svalové hmoty a také
práce v terénu, nejlépe postupně prodlužované klusové úseky zvlněným terénem pro
zvýšení aktivní kapacity plic.

2.8 Výstroj koně a jezdce
2.8.1 Výstroj koně
Pro krátkodobé formy jezdecké turistiky je dostatečnou výstrojí koně uzdění
s doplňky a sedlo s doplňky. Pro koně, který se účastní túry jako soumar pak postroj
pro upevnění nákladu a pro koně ve voze vozové postroje.

Uzdění rozeznáváme udidlové (uzdečka – anglická, westernová, uzda – plná,
pelham) a bezudidlové (hackamore, bosal, bitless bridle, sidepull, Parelliho ohlávka).
Nejčastějšími doplňky uzdění jsou martingal a vazná ohlávka.
Uzdění musí být vždy přizpůsobeno zkušenostem jezdce.

Pro potřeby jezdeckého sportu bylo přizpůsobeno mnoho typů sedel, jen některá jsou
ovšem vhodná pro jezdeckou turistiku. Sedla jsou podle typu kostry dělena na
anglická (anglické všestranné sedlo, drezurní, parkurové, dámské, dostihové a jiná
speciální sedla) a na kozlíková sedla (westernové, vojenské, australské, McLeallan,
soumarské a jiná speciální sedla).
Pro potřeby kratších i delších rekreačních jízd jsou vhodná anglická sedla a většina
kozlíkových sedel. Nezbytnou podmínkou je, aby sedlo sedělo koni pohodlně na
hřbetě, nepůsobilo mu nepohodlí nebo zranění. Kozlíková sedla mají větší plochu
kostry doléhající na hřbet koně a tedy lépe rozkládají celkovou váhu nákladu, jsou
proto častěji používána pro jezdeckou turistiku. Také poskytují větší možnosti
upevněné doplňků než sedlo anglické.
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Sedlo je upevněno na hřbetě koně podbřišníkem a pro lepší stabilitu je možné použít
podocasník (zabraňuje klouzání sedla na krk) nebo poprsník (zabraňuje klouzání
sedla k ocasu).
Vhodným doplňkem pro přepravu nákladu jsou sedlové brašny (umísťují se za sedlo)
a různé řemínky nebo upevňovací prvky pro přivázání další výstroje. Používají se
i sedlové podložky s brašnami všitými přímo do podložky.
Soumarské sedlo a postroj umožňuje upevnění nákladu po obou stranách koně. Při
umísťování nákladu je nutné dodržet zásadu rovnováhy, tedy naložit na každou
stranu stejně vyvážené množství nákladu.

Obr. 9 - Soumarský postroj s nákladem (foto Eva Káčerková)
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Obr. 10 - Westernové sedlo s doplňky, anglické uzdění s vaznou ohlávkou (foto Eva
Káčerková)

Obr. 11 - Sedlo McLeallan s doplňky, uzdění Parelliho ohlávkou, pouta na pasení
koně (foto Eva Káčerková)
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Při zápřahu do vozu se používá nejčastěji chomoutový postroj, v případě sportovního
využití koně postroje poprsní pro lehký tah. Pro postroj do tahu platí stejné pravidlo
jako pro ostatní výstroj – musí být bezpečná a pro koně pohodlná.

Obr. 12 - Zápřah v chomoutovém postroji (foto Radovan Liška)

2.8.2 Výstroj jezdce
Jezdec si svoji výstroj vybírá podle ročního období, očekávaného počasí a také délky
a typu putování. Pokud jsou trasy voleny řetězově na sebe navazující je na výstroj
kladen nepoměrně vyšší nárok než při putování hvězdicovitém. Oblečení by mělo být
v první řadě pohodlné, dostatečně teplé a prodyšné. Pro nepříznivém počasí je
vhodná pláštěnka nebo kabát z olejované textilie, tzv. australák. Kožený klobouk
a kožené chrániče nohou (chapsy) jsou také ideálním doplňkem. Obuv musí splňovat
nejen podmínku pohodlnosti a nepromokavosti, ale i bezpečnosti. Bota by měla mít
hladkou podrážku a nižší podpatek pro bezpečné vyklouznutí ze třmenu v případě
pádu jezdce. Nezbytnou součástí u jezdců mladších 18 let je přilba splňující příslušné
bezpečnostní normy.

Ve vybavení by rozhodně neměla chybět lékárnička pro jezdce i pro koně, rezervní
oblečení, čištění pro koně, pohotovostní kovářské vybavení, hygienické potřeby.
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2.9 Stupnice obtížnosti terénu (Hollý, 2003)
Vertikální a horizontální členění terénu je označováno pětistupňovou škálou
arabských číslic:
0 – velmi lehký terén – např. jízdárna, kolbiště, pastvina, písčitý povrch.
1 – lehký terén – rovina s minimálními požadavky na vedení koně
2 – středně těžký terén – zvlněný terén s občasnými kratšími výstupy a sestupy
v prostředí, které vyžaduje zvýšené nároky na vedení koně.
3 – těžký terén – dlouhé strmé sestupy, nutnost velmi dobrého a zkušeného vedení
koně.
4 – velmi těžký terén – prudké sestupy a výstupy, skály, strže, které je možné
absolvovat jen s koněm na ruce. Nutné koně dokonale ovládat.
5 – nesjízdný terén – pohyblivé lávky, úzké mosty, schody, žebříky, hluboká voda,
velmi kamenité brody.

Další možné označení je podle podkladu terénu:
A – dobrý podklad – pružný. Lze bez omezení cválat
B – střední podklad. Tvrdší nebo hlubší terén. Lze neomezeně klusat, omezeně
kratší úseky cválat.
C – špatný podklad – tvrdý nebo bažinatý terén. Nevhodný pro cval, klus omezeně,
častá nutnost vedení koně na ruce.

2.10 Problematika území, střety
Oblast příměstských lesů, která byla vybrána jako modelové území, je pro
návštěvníky velmi atraktivní, a to nejen svojí dostupností a rozlohou, ale
i rozmanitostí porostů, s možností sběru lesních plodin, přítomností husté sítě
turistických a cyklistických stezek. Rekreační funkce tohoto území začíná (vedle
hlavní funkce produkční) nabývat na důležitosti a počet návštěvníků neustále stoupá.
V posledních desetiletích se počet koní zvyšuje a s tím souvisí i budování nových
areálů pro jejich chov, v ideálním případě v okrajových částech města na pozemcích
s trvalým travním porostem, který slouží jako pastviny a výběhy.
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Tab.č.2 – Počet koní v ČR 1990-2007, zdroj Ústřední evidence koní
Pozn. k tabulce: Počet koní je orientační, nelze doložit neregistrované jedince,
nejsou zahrnuty všechny úhyny a narození (pouze na evidenci hlášené).

Majitelé koní jsou nejen jednotlivé fyzické osoby, ale i sdružení a kluby, které kromě
chovatelské a sportovní činnosti provozují i činnost podnikatelskou, tj., nabízejí
klientům výcvik nebo vyjížďky do okolního terénu za úplatu. Následkem tohoto trendu
je zvýšený pohyb koní po lesních cestách a dochází k výrazným změnám povrchu
cest a kolizí s ostatními uživateli lesa.
Na problém lze nahlížet třemi různými pohledy. Z pohledu majitele a správce lesa
(ŠLP Křtiny) jezdci na koních ničí lesní porosty projížděním mimo vyznačené cesty
a tím narušují nejen povrch, ale i samotné porosty, například ulamováním větví.
V minulosti nastal i případ, kdy byly nelegálně káceny stromy a ponechány na místě
pro trénování přírodních skoků. Na těchto pozemcích také dochází k provozování
podnikatelské činnosti bez spoluúčasti na zisku a bez jakékoliv kompenzace škod
vznikajících v porostech.
Z pohledu běžného návštěvníka lesa – nejezdce, je největší problém právě
nekontrolovatelné narušování povrchu lesních cest koňskými kopyty. Na místech,
kde není půda příliš soudržná nebo se jedná o vlhká místa pak dochází k rozšlapání
povrchu do stavu, kdy není možné normální chůzí úsek překonat. Trasy jezdců často
vedou souběžně s vyznačenou turistickou nebo cyklistickou trasou a kromě
narušování povrchu také dochází ke střetům, způsobeným nepřizpůsobení tempa
jezdce situaci na komunikaci. Jezdec řítící se cvalem proti turistům jistě není
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příjemným zážitkem. Častým procházením trasy také dochází ke znečišťování
trusem.
Také je nutné se na problém podívat z pohledu jezdce. Volná jízda v krajině má na
koně velmi pozitivní účinky, učí jej nejen chůzi po různých druzích povrchů včetně
průchodu vodou a zlepšuje jeho kondici při překonáváni terénních nerovností, ale má
vliv i na psychiku, zvyšuje vyrovnanost v nečekaných situacích (prudký přechod
světla a stínu, nezvyklé zvuky, terénní překážky, seznámení se s volně žijící zvěří)
a dává možnost optimálního vyrovnaného tréninku, například na distanční terénní
soutěže. Jezdec při jízdě v krajině musí soustředit své smysly, aby včas odhadl
tempo, reakce koně na nové situace, ale samozřejmě je vyjížďka do terénu relaxací
pro oba. Vzhledem k tomu, že kůň je zvíře od přírody plaché, je pro něho střet
například s cyklistou, který nečekaně vyjede zezadu a zazvoní, velmi stresující
a nebezpečný. Stejně tak se chová i k větším skupinám lidí nebo volně pobíhajícím
psům, proto někteří jezdci těmto střetům předcházejí právě vjezdem do porostů, kde
toto nehrozí. Samozřejmě se najdou i takoví majitelé koní, kteří nejsou ochotni se
nechat omezovat zákonem a výtky majitelů lesa pro ně nejsou nijak zavazující.
Vybudování jezdecké stezky je možným, nikoliv však konečným řešením. Hlavním
cílem je optimálně využít lesní cesty tak, aby trasa nekolidovala s turistickými
a cyklistickými trasami, s obslužnými trasami pro lesní techniku, měla pro koně
vhodný povrch, případně povrch upravený tak, aby nedocházelo ke zničení profilu
cesty. I v budoucnu se jistě najdou jedinci, kterým vyznačená trasa nebude stačit.
Vyznačením stezky lze dospět k situaci, kdy bude doporučeno po ní jezdit, toto
doporučení však nemůže zakázat využívání ostatních cest a komunikací. Na údržbě
by se částečně mohly podílet podnikatelské subjekty, které tyto trasy budou využívat.

2.11 Právní úprava pohybu koní a jezdců v lese a na pozemních
komunikacích
Jezdec na koni by se měl řídit zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, včetně jeho
prováděcích vyhlášek. Zejména se ho týkají tato ustanovení:
§19 (1) říká, že každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam
pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Přitom je povinen les
nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě
nájemce lesa a jeho zaměstnanců.
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§11 (1) říká, že každý, kdo užívá les v rámci obecného užívání lesů, je povinen
chovat se v lese tak, aby nepoškozoval a nenarušoval přírodní prostředí lesa. Nesmí
poškozovat ani objekty (stavby) a zařízení sloužící k hospodaření v lese.

Komentář: Vstup na vlastní nebezpečí je nediskutovatelnou a respektovanou
skutečností, pokud je jezdec v lese zraněn, například padající větví nebo pádem při
překonání terénní nerovnosti, není možné požadovat po majiteli nebo nájemci lesa
odškodnění. Takový případ vymáhání odškodnění nebyl zaznamenán.
Výjimkou volného vstupu a pohybu v lese jsou lesy ležící ve vojenských újezdech,
kam je vstup povolen jen na základě zvláštního povolení.
Obecné užívání lesa je bezplatné. Diskutovanou otázkou je, zda myslivec nebo lesní
stráž je oprávněnou osobou k vykázání jezdce z lesa (tyto případy jsou velmi časté,
zdůvodněním bývá například plašení zvěře) v případě, že jezdec neporušuje žádné
ustanovení tohoto zákona.

§ 20 stanovuje zákaz některých činností v lese v zájmu ochrany pozemků plnících
funkci lesa. Problematiky jezdecké turistiky se zejména týká rušení ticha a klidu
((1)a), zákaz jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo saních mimo lesní cesty
a vyznačené trasy ((1)j).

Komentář: Zde jednoznačně dochází k porušování tohoto paragrafu. Jezdci na
koních sice nemají vyznačené trasy a většina z nich volí pohodlnou cestu po lesních
komunikacích, ale lze se setkat s jedinci, projíždějícími skrz porosty mimo lesní
cesty. Tím dochází k poškození lesních porostů, zejména mladých kultur a také
k poškození kořenových náběhů.
Lesní cestou se v tomto případě rozumí cesty zpevněné, nezpevněné, přibližovací
cesty, svážnice, kde již nelze jednoznačně prokázat poškození porostu jezdcem na
koni.
Vyznačené trasy jsou určeny systémem značení (turistické značky na stromech,
rozcestníky, tyče lyžařských tras) nebo jinak vyznačeny pro daný účel vlastníkem
lesa nebo s jeho souhlasem.

Užívání lesa spojené s podnikatelskou činností je také jedním z řešených
a diskutovaných problémů, zejména proto, že dochází k poškozování věci vlastníka.
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Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů stanovuje
v §126 (1) Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva
neoprávněně zasahuje.
§420 (1(a)) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil jinému provozní činností.
§420 (2(a)) Škoda je způsobena provozní činností, je-li způsobena činností, která má
provozní povahu, nebo věcí použitou při činnosti.
§438 (1) Způsobí-li škodu více škůdců, odpovídají za ni společně a nerozdílně.
§442 (1) Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).

Komentář: Ochrana majetku je v tomto případě problematická, les nelze oplotit, vjezd
lze omezit například závorami, ale ty nejsou pro jezdce na koni překážkou. Je velmi
těžké určit konkrétního viníka při poškození majetku, dle zákona by se ale měli
podílet na úhradě škody rovným dílem. Jezdci používají i cesty pro přibližování
dřeva, kde je využívána těžká technika, zde je tedy míru zavinění poškození
nemožné určit. Nesporné je, že největší problémy s poškozením porostů nastávají
v Soběšicích, kde je koncentrace pohybu jezdců velmi vysoká. Kapacita stájí na
Panské Líše je 50 koní, ranch U Cesty 15 koní v boxu, neomezený počet
v pastevním ustájení, ranch U Lesa cca 10 koní v boxech, neomezený počet
v pastevním ustájení. Oba areály nemají k dispozici prostor pro jízdárenskou práci
a jezdci a klienti jezdí pouze do terénu.

Jiroušek (2004) navrhuje možnost řešení problému novelizací zákona 289/1995 Sb.,
o lesích, ve znění pozdějších předpisů, kde by bylo jednoznačně přikázáno jezdcům
pohybovat se po vyznačených stezkách nebo lesních cestách, vlastníkem k tomuto
účelu určených. Tento požadavek není reálný v tom smyslu, že vyznačení
jezdeckých stezek je organizačně náročným úkolem a je nutné řešit majetko-právní
vztahy. Vymezení tras vlastníkem lesa také není dobrým řešením, neboť majitel ve
většině případů nezná požadavky na parametry trasy průjezdné jezdcem na koni.
Ideálním, avšak ne okamžitým řešením, je vyznačení oficiálních jezdeckých stezek
po dohodě majitele lesa, odborné osoby se znalostí požadavků na jezdeckou stezku
a zúčastněných subjektů. Tyto projekty je možné financovat z veřejných zdrojů
(programy EU, krajů). Neukázněné jezdce ale ani vyznačení oficiálních jezdeckých
stezek neodradí od individuálního porušování zákonů a nařízení. Vyznačení
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jezdeckých stezek má pouze doporučující charakter, má sloužit k omezení konfliktů
jezdců s jinými skupinami uživatelů lesa.
Dalším návrhem bylo zavedení finanční spoluúčasti na škodách způsobených
jezdeckou turistikou v porostech. Zde se ovšem velmi těžko posoudí míra zavinění
poškození, proto by byl reálný požadavek na paušální částku za časové období,
kterou provozovatelé mohou dohodnout s majitelem lesa smluvně. Zakotvení tohoto
požadavku do novely zákona by ale pravděpodobně nebylo schváleno.
Smluvně také lze dohodnout omezení pohybu jezdců v určitých lokalitách nebo
v časovém období (podmáčené úseky v době tání).
Paušální poplatek se zde jeví jako vhodný bod řešení, neboť majitelé areálů ve
většině případů nabízejí možnost vyjížděk za cenu cca 150 – 300Kč/hod a paušální
poplatek za způsobené škody by byl za cenu pohybu v lese únosný.

Pohyb jezdců na koni (případně s vozem) po pozemních komunikacích (mimo lesní
cesty) upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů.
§ 2 (a) říká, že účastníkem provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se
přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích.
§ 2 (c): průvodcem vedených nebo hnaných zvířat je účastník provozu na pozemních
komunikacích, který doprovází zvířata jdoucí jednotlivě nebo ve stádech po pozemní
komunikaci.
§ 2 (e): vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo.
§ 3 (2): řídit vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně
tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla nebo k jízdě na zvířeti a v potřebném
rozsahu ovládá řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti a předpisy o provozu na
pozemních komunikacích.
§ 59 (1): vozkou smí být jen osoba starší 15 let.

Komentář: Jezdec na koni nebo vozataj je přímým účastníkem provozu a je tedy
nutné, aby byl způsobilý k jízdě nebo řízení vozu. V praxi je ovšem prokázání
způsobilosti nemožné, pro jízdu na koni není vydáván průkaz způsobilosti (pro
sportovní účely je vydávána Jezdecká licence České jezdecké federace nebo
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Western Riding Club) v rozsahu požadovaném zákonem. Znalost předpisů o provozu
musí být samozřejmostí.

§ 60 (2) Je-li zřízen jízdní pruh pro jezdce na zvířatech nebo stezka pro jezdce na
zvířatech označené dopravní značkou "Stezka pro jezdce na zvířeti", musí jezdec na
zvířeti užít tento pruh nebo stezku.
§ 60 (3) Jiní účastníci silničního provozu nesmějí pruh pro jezdce na zvířatech nebo
stezku pro jezdce na zvířatech užít.
§ 60 (4) Na vozovce musí jezdec na zvířeti jet při pravém okraji vozovky; nejsou-li
tím ohrožováni nebo omezováni chodci, smí jet po pravé krajnici.
§ 60 (5) Na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci smí jet
na zvířeti jen jezdec starší 15 let. Osoba starší 12 let smí jet na zvířeti na silnici,
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jen pod dohledem
osoby starší 15 let. Jezdci na zvířatech smějí jet jen jednotlivě za sebou. Jezdec
smí vést jen jedno zvíře.
§ 60 (6) Průvodce vedených nebo hnaných zvířat musí být osoba starší 15 let.
Vyžaduje-li

to

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

je

průvodce

vedených nebo hnaných zvířat při doprovodu zvířat oprávněn zastavovat vozidla.
§ 60 (10) Za snížené viditelnosti musí být jezdec na zvířeti označen na levé
straně neoslňujícím bílým světlem viditelným zepředu a červeným neoslňujícím
světlem

viditelným zezadu. Průvodce

vedených a

hnaných zvířat

musí být

za snížené viditelnosti označen neoslňujícím bílým světlem. Od soumraku do
svítání je zakázáno užívat k jízdě na zvířatech a k vedení zvířat silnice I. nebo II.
třídy.1)

Komentář: Umístění jízdního pruhu pro jezdce na koni je zřídka používané řešení
situace na komunikaci, vzhledem k náročnosti navyknout koně na bezpečný pohyb
vedle projíždějících motorových vozidel. Ojedinělý pohyb po pravé krajnici na
krátkém úseku pozemní komunikace je vhodnějším řešením kolizního místa.
Oprávnění zastavit vozidla je také problematickým článkem, neboť řidiči motorových
vozidel neznají povahu zvířete a často se stává, že řidič (pokud vůbec zastaví)
zabrzdí vozidlo těsně před zvířetem a ihned za přecházejícím zvířetem akceleruje
a neumožní mu bezpečný přechod celé vozovky.
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Jezdci na koních často nedbají bezpečnostních pravidel o používání ochranných
prostředků pro sebe ani koně (helma, páteřní chránič, reflexní prvky na koně
a jezdce, osvětlení) a tím zvyšují riziko vážných zranění při nehodě.

2.12 Obecné zásady pohybu po jezdeckých stezkách na území
České republiky
Při provozování jezdecké turistiky platí mezi koňáky jistá pravidla, kterými se většina
jezdců řídí.
• Ve vztahu k životnímu prostředí i provozu na stezce jsou nejvýhodnější skupinky
tvořené třemi až osmi jezdci.
• Nevjíždějte do luk, polí nebo lesních porostů a nerušte zvěř.
• Dbejte místních omezení a nařízení na některých úsecích stezky (klid pro zvěř,
těžba dřeva).
• Buďte ohleduplní k ostatním uživatelům stezek. Upozorněte lidi před sebou, že
budete předjíždět a zpomalte tak, abyste je bezpečně minuli. Chodce míjejte
zásadně v kroku, zvláštní opatrnost věnujte také cyklistům. Předjíždějte výhradně
zleva. Na zaplněných cestách postupujte po jednom v řadě za sebou.
• Na frekventované nebo rozbahněné stezce jezděte v zástupu. Buďte ohleduplní
k povrchu stezky, který mohou kopyta koní poškodit.
• Cválejte pouze v bezpečných a přehledných úsecích, překážky z důvodu
bezpečnosti raději překročte nebo obcházejte. Úzké ohyby cesty projíždějte krokem.
• Pokud se rozhodnete tábořit mimo stanici, učiňte tak na vyhrazeném tábořišti nebo
na místě, které vám určí majitel pozemku.
• Chraňte prostředí stezky. Odvezte si s sebou všechny odpadky a nezapomeňte ze
stezky odstranit i trus vašeho koně.
• Buďte očima a ušima stezky. Upozorněte stanici na možné problémy (vyvrácené
stromy, poškozené značení, vysypané odpadky, sesuv půdy apod.)
• Volně pobíhající psi na stezku nepatří. Z bezpečnostních důvodů se toto pravidlo
vztahuje také na prostor tábořišť a jezdeckých stanic.
• Každý jezdec vjíždí na stezku na vlastní nebezpečí. Pokud při jízdě utrpí újmu nebo
úraz daný charakterem prostředí nebo terénu, nemůže požadovat náhradu po
vlastníkovi lesa či pozemků, ani po žádném dalším zainteresovaném subjektu.
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• Mějte na paměti, že ostatní lidé na stezce nemusí znát koně a jejich reakce. Váš
kůň může být první, se kterým se ostatní uživatelé stezky setkají. To, jak se
zachováte, vytvoří obraz místních jezdců. Na otázky odpovídejte s ochotou, jste v té
chvíli představitelem všech jezdců.

2.13 Metodika značení jezdeckých stezek
Metodika značení jezdeckých stezek odpovídá metodice značení pěších tras, a to
hned z několika důvodů. Na stezce se jenom málokdy cválá a zejména při delších
jízdách se koně pohybují převážně krokem. Z tohoto důvodu je rychlost pohybu
blízká spíše pěšímu turistovi nežli cyklistovi nebo lyžaři - četnost a výška umístění
pěších značek vyhovuje putujícím jezdcům lépe než jiné druhy značení - při dlouhém
putování a v kopcovitém terénu jezdci často vedou koně na ruce, takže se z nich
stávají „pěšáci“. Umísťovat značku příliš vysoko by tedy bylo zbytečné.

2.13.1 Návrh trasy
Značené jezdecké trasy se navrhují nejlépe tak, aby nevznikal jejich souběh se
značenou trasou jiného přesunu (tj. pěší, lyžařskou nebo cyklistickou). Pokud to
situace v terénu nedovolí a souběh je v určitém úseku nezbytný, je možné vyznačit
jezdeckou stezku pouze tehdy, když je její šířka v celém souběžném úseku
minimálně dva metry (aby se jezdec na koni bezpečně vyhnul jiným uživatelům
stezky). Pokud se nejedná o zpevněnou cestu a hrozí nebezpečí poškození povrchu
stezky, je současně nutné na obou koncích takového souběhu umístit upozornění
pro jezdce, po jaké straně cesty musí své koně vést, aby ji koňská kopyta
nepoškodila v celé šířce.
Je vhodné vyhnout se vedení i části jezdecké stezky po frekventované komunikaci
pro motorová vozidla. Pokud je na trase vyznačen přechod přes tuto komunikaci je
nezbytné ho umístit do přehledného úseku komunikace, aby bylo možné bezpečné
úsek překonat. Při pohybu na komunikaci se jezdec stává účastníkem provozu na
pozemních komunikacích a musí se řídit zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona
č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
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č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb.
Stejně tak je vhodné vyhnout se při vedení trasy prostoru Národních parků nebo
Chráněných krajinných oblastí, případně jinému chráněnému území. Zde je
potencionální ohrožení chráněných porostů, rostlin nebo živočichů, které mohou
koně svým průjezdem poškodit. Také vyjednávání podmínek průjezdu není
jednoduché a správa těchto chráněných oblastí může požadovat velmi obtížně
splnitelné podmínky, jezdec je v případě pohybu oblastí nucen bezvýhradně dbát
příkazů a aktuálních omezení. Pokud to terén dovoluje je výhodnější vést trasu
kolem, nikoliv chráněnou oblastí.
Jezdeckou trasu také nelze navrhnout po vrcholu nezpevněné vodní hráze. Toto
omezení si vyžádalo pro celý Jihomoravský kraj Povodí Moravy, s.p., z důvodu
ochrany vodních děl.
Jezdeckou stezku není možné navrhovat v prostoru státní hranice. Je možné
navrhnout přechod do sousedního státu, nejlépe v místě registrovaném jako přechod
pro pěší nebo cykloturistiku. Zde ovšem musí jezdec počítat s omezením zejména
veterinárním (karanténní opatření, požadovaná povinná očkování koně). Jezdec
musí u sebe mít cestovní doklad pro sebe i pro koně (potvrzení veterináře o povolení
k přesunu mimo hranice okresu, kraje).
2.13.2 Umístění značek
Značky a šipky jezdeckých stezek se umísťují ve výšce cca 180 cm nad zemí. V
případě souběhu se značenou trasou jiného přesunu jsou umístěny 10 cm nad
každou pěší nebo lyžařskou značkou a 20 cm pod každou cykloznačkou. Značky
a šipky jsou v terénu jsou namalovány na vhodné objekty způsobem shodným
s pravidly umísťování značek a šipek pěších tras. Rovněž hustota značení
jezdeckých a pěších tras je shodná.
2.13.3 Rozměry
Jezdeckou značku tvoří bílý čtverec o rozměrech 10 x 10 cm, uvnitř kterého je
souměrně umístěn barevný kruh o průměru 6 cm. Šířka mezery mezi bílou
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a barevnou částí je 0,5 cm. Provedení šipek je shodné se šipkami u místního značení
pěších tras. Pro zlepšení viditelnosti na větší vzdálenost (například na druhém konci
lučního porostu) můžeme použít i značku větších rozměrů, tzv. volavku.

Obr. 13 - Značení jezdecké stezky (foto www.turistikanakoni.cz)
2.13.4 Směrovky a tabulky
Směrovky a tabulky pro jezdecké stezky jsou textově i barevně shodné se
směrovkami pěších tras s tím, že v jejich záhlaví je uveden text „Jezdecká stezka
KČT“ a v hrotu směrovek je zobrazen kruh, barevně odpovídající dané jezdecké
trase. Tyto směrovky a tabulky se umísťují podle pravidel shodných s pravidly
umísťování směrovek a tabulek pěších tras. Na společných textačních informačních
místech s trasami jiných přesunů jsou směrovky jezdeckých tras umísťovány nad
směrovkami pěších a lyžařských tras a pod směrovkami cyklotras.
2.13.5 Barva a číslo trasy
Určení barvy konkrétní jezdecké stezky odpovídá systému barevného odlišení
u pěších značených tras. Tzv. „páteřní stezky“ (S-J větve, Z-V větve, tranzit hraniční
apod.) jsou značeny červeně, zatímco „vedlejší větve“ jsou značeny modře.
Regionální a místní jezdecké trasy, popřípadě odbočky k úvazištím nebo jezdeckým
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stanicím, se označují zeleně a žlutě. Je nutné dbát na to, aby se pokud možno
nekřížily jezdecké stezky téže barvy, či aby se hlavní větve tranzitu při svém
rozdvojení nebo dalším dělení nerozdělily na barevně stejně značené stezky.
Každé nové značené jezdecké stezce je přiděleno její celostátně platné třímístné
evidenční číslo, které odpovídá její barvě: červené trasy č. 101 – 299, modré trasy
č. 301 – 499, zelené trasy č. 501 – 699 a žluté trasy č. 701 – 899. Barvu i evidenční
číslo nově plánovaným trasám centrálně přiděluje pověřený pracovník Sekce
značených stezek Rady značení KČT.
2.13.6 Jízdárenské okruhy
Jízdárenské okruhy (pro komerční jezdeckou turistiku) jsou značeny barevným
symbolem podkovy v bílém čtverci o vnějším rozměru 10 x 10 cm. Tyto okruhy
nemají evidenční číslo, nevybavují se směrovkami ani tabulkami a značkaři KČT je
značí a provádějí jejich údržbu pouze na základě Dohody o provedení práce,
uzavřené mezi majitelem stáje a příslušným značkařem, na základě které jsou
uhrazeny všechny náklady (tj. materiál, cestovní náklady i práce).

Obr. 14 - Značky pro značení jezdeckých stezek schválené KČT (foto
www.turistikanakoni.cz)
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2.13.7 Městské jezdecké okruhy
Městské jezdecké okruhy jsou jezdecké stezky vedoucí městem. Pokud zapadají do
koncepce tvorby sítě jezdeckých stezek v ČR, mohou být po odsouhlasení Sekcí
značení jezdeckých stezek Rady značení KČT brány jako regionální či místní
jezdecké trasy. Podle tohoto principu jsou pak vyznačeny stejným způsobem jako
ostatní jezdecké trasy (zpravidla zelenou nebo žlutou barvou) a vybaveny potřebnými
směrovkami a tabulkami.
Pokud nezapadají do značení sítě jezdeckých stezek, bude se k nim přistupovat jako
k místním okruhům a značení i přístup k nim bude stejný jako u jízdárenských kruhů.
KČT pořádá kurzy a školení osob, které v místě vzniku stezku označkují podle výše
popsaných pravidel a průběžně udržují značení v provozuschopném stavu. Pokud
vznikne stezka podle této metodiky a dodrží se pravidla pro značení, je možné stezky
zanést do aktualizací mapových děl KČT, což je výhodné nejen pro jezdce
a podnikatelské subjekty, ale i pro budoucí návštěvníky a ostatní uživatele lesa
a komunikací.

2.14 Stanice a zastávky na trase (dle konceptu BERIT)
2.14.1 Komerční stanice
Komerční stanice je místo na jezdecké trase, které nabízí (po telefonické domluvě)
základní služby, zaměřuje se spíše na komplexní rozšířené služby.
Pro koně: možnost ustájení 3 – 4 koní pod venkovním přístřeškem, pevnou ohradu,
možnost zakoupit jádro, granule, seno, neomezený přístup k pitné vodě, k dispozici
kontakt na veterináře, kováře, sedláře, jezdecké potřeby, přepravu vozíkem.
Pro jezdce: možnost přespání 3 – 4 osob (postele), možnost postavit stan, provést
základní hygienu, k dispozici toalety, kontakt na restauraci, prodejnu potravin.

36

2.14.2 Domácí stanice
Domácí stanice slouží k poskytnutí (po telefonické domluvě) základního odpočinku,
může poskytovat i rozšířené služby. Stanice je spíše domácího charakteru, funguje
hlavně v rovině osobního kontaktu.
Minimální základní služby pro koně: dvě stání pod venkovním přístřeškem, pevná
ohrada nebo oddělená pastvina pro dva koně, možnost zakoupit seno, jádro, přístup
k pitné vodě, kontakt na veterináře, kováře, sedláře, jezdecké potřeby,

přepravu

vozíkem.
Pro jezdce: možnost postavit stan, provést základní hygienu, k dispozici toalety,
kontakt na restauraci, prodejnu potravin.
2.14.3 Samoobslužná stanice
Samoobslužná stanice je místo na trase poskytující základní zázemí pro odpočinek
koně a jezdce. Tvoří ji pevná ohrada, přístřešek, informační tabule s kontakty,
uzavíratelná skříňka (zámek si veze jezdec).
Pro koně: pevná ohrada, možnost zakoupit seno, jádro (kontakt na informační tabuli),
přístup k vodě do 2 km, kontakt na veterináře, kováře, sedláře, jezdecké potřeby,
přepravu vozíkem.
Pro jezdce: možnost postavit stan, možnost získat vodu pro základní hygienu
(kontakt na tabuli), kontakt na správce samoobslužné stanice, kontakt na restauraci,
prodejnu potravin.
2.14.4 Úvaziště
Úvaziště je místo na trase, kde lze uvázat koně. Může zahrnovat informační tabuli
s kontakty na blízkou restauraci, prodejnu potravin, veterináře, kováře, sedláře,
jezdecké potřeby, přepravu vozíkem.
Vhodné jsou dva typy pevných úvazišť, a to:
Rohové (1,1m výška, 2,5m šířka na sebe kolmých dílů) s ukotvením kůlů min. 100
cm do hloubky.
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Přímé (1,1m výška x 4m šířka) s ukotvením kůlů min. 100 cm do hloubky.
Obr. 15 - Rohové a přímé úvaziště (foto www.turistikanakoni.cz)

K rohovému úvazišti se koně uvazují z vnější strany, obě křídla je možné podle
plánovaného počtu úvazových míst rozšířit o další 2,5m široké díly. Není však
vhodné kvůli bezpečnosti ho dimenzovat pro více než 4 koně.
U přímého úvaziště platí obdobné pravidlo o počtu míst, při požadavku na větší
kapacitu je vhodné zvážit druhé úvaziště nebo pevnější ukotvení kůlů v podobě např.
betonových patek.
Dřevo by mělo být odkorněno a ošetřeno proti hnilobě, není vhodné povrchové
moření syntetickými látkami, vhodná je hloubková vakuová impregnace.

2.15 Seznam stanic
Stanice je místo, kde se nachází stáj nebo úvaziště splňující výše uvedené podmínky
a majitel nebo provozovatel projevil zájem být zaregistrován v seznamu stanic.
Registrací také potvrdil, že je schopný poskytnout uvedené služby. Majitelé nebo
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provozovatelé stanic byli osloveni na základě výzvy, vyplnili a zaslali dotazník
o poskytovaných službách. Na mapách mohou být stanicím přiděleny piktogramy,
označující typ stanice a jiné podrobné údaje.
V současné době je v seznamu zaregistrováno 61 stanic v Jihomoravském kraji a 4
stanice mimo Jihomoravský kraj (na páteřní trase, napojující se z Jihomoravského
kraje).

Seznam stanic registrovaných v Jihomoravském kraji v příloze č. 2.

2.16 Možnost koupit hotový produkt
Vzhledem k tomu, že poptávka po netradičních aktivitách během dovolené nebo
doby určené pro krátkodobou i dlouhodobou rekreaci stoupá, je v poslední době
uvažována myšlenka vytvořit nabídku putování s koňmi dostupnou pro všechny
zájemce bez ohledu na zkušenosti nebo věk. Příkladem je uváděna situace
v Rakousku, kdy si klient objedná pobyt s jízdou na koni nebo putováním u cestovní
kanceláře v určité lokalitě, kde je tato služba poskytována. Klient se ubytuje v místě
a putuje hvězdicovitě nebo řetězovitě. Cestovní kancelář zajišťuje služby jako
stravování, převoz zavazadel, ubytování, průvodce na koni a další. Klient na konci
trasy „odevzdá“ koně a cestovní agentura spolu s provozovateli stanic a majiteli koní
zařídí jeho zpětný návrat do domovské stáje.
Tato myšlenka byla projednávána při přípravách projektu, ale nesetkala se s kladnou
odezvou majitelů koní a provozovatelů stanic. Hlavním důvodem je neochota zapůjčit
vlastní koně a celá operace vrácení koně je finančně a organizačně náročná.
Vhodnou variantou zůstává zatím pouze hvězdicovité putování s návratem do
domovské stanice nebo varianta řetězovitého putování, kdy ovšem klient jede po
celou dobu na svém koni a rizika jako majitel nese osobně.

2.17 Možnosti financování
Vhodným zdrojem financování je program Regionální operační program Jihovýchod.
Na základě analýzy ekonomické a sociální situace, po vyhodnocení dosavadních
zkušeností s realizací programů v předchozích obdobích a v souladu s klíčovými
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strategickými programovými dokumenty politiky hospodářské a sociální soudržnosti
byly stanoveny tři prioritní osy rozdělující operační program na logické celky a ty jsou
dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory vymezujících, jaké typy
projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Pro potřeby projektu rozvoje jezdeckých stezek je možnost využít zdrojů z prioritní
osy 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu.
Cílem prioritní osy 2 je zkvalitnit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v regionu
podporou rozvoje infrastruktury a technického zázemí pro rozvoj udržitelného
cestovního ruchu v regionu, koordinace rozvojových aktivit, marketingu a lidských
zdrojů.
Specifické cíle této priority sledují zkvalitnění a rozvoj základní a doprovodné
infrastruktury pro cestovní ruch, obnovu, trvalou údržbu, zpřístupnění a využití
památek regionálního významu a zvýšení podílu ekologicky šetrných forem turistiky,
jako je např. cykloturistika, pěší turistika a venkovská turistika, na cestovním ruchu
v regionu.
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Z fondů EU vyčleněno 134 mil. EUR, což je 19 % ROP JV.

Jaké projekty mohou být financovány?
•

Výstavba, technické zhodnocení turistické infrastruktury (např. kongresových
či lázeňských center, sportovně rekreačních zařízení včetně infrastruktury pro
rekreační plavbu, skanzenů, turistických informačních center, zoologických
zahrad aj.) včetně pořízení technického zařízení s prokazatelným dopadem na
cestovní ruch;

•

technické zhodnocení a zpřístupnění památek regionálního významu pro
potřeby cestovního ruchu (kulturní i technické památky) včetně nezbytné
doprovodné infrastruktury (značení, sociální zařízení, mobiliář, odpočívadla
aj.);

•

výstavba a technické zhodnocení ubytovacích a stravovacích zařízení
s přímou vazbou na cestovní ruch (samostatná stravovací zařízení nebudou
podporována);

•

značení a úpravy cyklotras (netvořících komunikace II. a III. třídy), výstavba
a technické zhodnocení turistických tras a stezek pro pěší a lyžaře, naučných
stezek včetně doplňkového zařízení (např. cyklistická parkoviště, úschovny
kol, odpočívadla apod.), výstavba hipostezek a doprovodné infrastruktury
(např. úvaziště);

•

výstavba, úpravy a technické zhodnocení přístupových komunikací k turisticky
využitelným

objektům

a

památkám

nadregionálního

významu

(např.

k Národním kulturním památkám a UNESCO památkám, k lyžařským vlekům,
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k naučným a turistickým stezkám apod.), které netvoří komunikace II. a III.
třídy, včetně související doprovodné infrastruktury (např. chodníky a parkovací
plochy atp.).
Příjemcem podpory mohou být obce, svazky obcí, kraje, nestátní neziskové
organizace, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, právnické osoby
s účasti samosprávy, malí a střední podnikatelé.
První výzva byla ukončena k 29.2.2008, druhá výzva je plánována na polovinu roku
2008 (červen, červenec). K první výzvě se přihlásily subjekty, které zažádaly o 45%
celkových finančních zdrojů. Jejich projekty budou vyhodnoceny a je pravděpodobné,
že bude využito cca 30% poskytovaných finančních zdrojů.
Další možností financování je v případě propojení jezdeckých stezek do Rakouska
Operační program přeshraniční spolupráce.
Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko má 3 prioritní osy, jezdecké stezky lze
zařadit do osy 1, jejíž náplní je např. posílení spolupráce mezi regionálním
hospodářstvím (zvláště malé a střední podniky), univerzitami, výzkumnými
institucemi a dalšími organizacemi, zlepšování dostupnosti a využití stávajících sítí
technologií a výzkumu a jejich rozšiřování, zlepšení kvality přeshraniční
infrastruktury a vytvoření sítě nabídek služeb cestovního ruchu, snížení
omezení sociálních, vzdělávacích a kvalifikačních systémů, zlepšení integrace žen
a znevýhodněných skupin, posilování mobility pracovní síly a studentů, zlepšení
společenského života v příhraniční oblasti, vypracování přeshraničního programu
prevence sociálních rizik, integrovaný záchranný systém a pohotovostní oddíly
v přeshraničním regionu apod.
Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 51,8 mil. €, tj. 48,2 % OP ČR – Rakousko.

2.18 Formy propagace
Za nejvíce efektivní formu propagace jsou považovány tiskoviny. Propagace by měla
být zaměřena jak na odbornou veřejnost (na tuto cílovou skupinu byla zaměřena
v současném projektu, je však třeba pokračovat v minimálně stejné intenzitě, neboť
se jedná o zcela nové aktivity), tak na ostatní veřejnost, která nemá s putováním na
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koni žádné zkušenosti. Druhou cílovou skupinou jsou uživatelé stezek, turisté, jež je
třeba oslovit dle jejich specifických požadavků a představ.
Propagace by měla probíhat i směrem k subjektům, jejichž činnost s turistikou na
koni souvisí (ochrana přírody, Lesy České Republiky, veterinární správa, úřady
a samosprávy obcí, myslivci, turisté a atd.). Z českých tiskovin se jedná o časopisy
Jezdectví, Já mám koně, Koně a hříbata, Westernworld, Svět koní, Fauna, Turista
a denní tisk.

2.19 Situace ve světě
2.19.1 Rakousko
Rakousko má velmi dobře propracovaný systém stezek funguje především v Horním
Rakousku v oblasti Mühlviertel. Značky jsou realizovány ve formě čtvercových
hliníkových tabulek s emblémem koňské hlavičky, jsou doplněny stejnými tabulkami
s údaji o směru a vzdálenosti. Pro umístění tabulek ve volném terénu jsou používány
sloupky o čtvercovém průřezu z recyklované plastické hmoty. Majitelé usedlostí
a penzionů se aktivně zapojují do vytyčování a údržby stezek. Celý systém je
organizován pod záštitou organizace EUREGIO.
V

Dolním Rakousku

se systém

vytváří,

a

to prostřednictvím

organizace

Landesverband für Reiten und Fahren in Niederösterreich.
Na rozdíl od České Republiky, kde je turistika na koni považována za aktivitu
cestovního ruchu ( jen v menšině případů se provozovatelé stanic věnují zároveň
zemědělské výrobě), v Rakousku je kladen důraz na možnost hospodářského
výsledku této aktivity pro zemědělce.
Rakouské propagační materiály jsou především ve formě dílčích propagačních
materiálů o jednotlivých oblastech a stanicích, s podrobnými popisy stanic, často
kombinované přímo s produkty cestovního ruchu, nabízenými konkrétními stanicemi
(akce s koňmi pro děti, tématické výcvikové kurzy, zimní programy atd.).
V Horním Rakousku existuje velmi propracovaný systém kritérií pro popsání kvality
stanic jezdecké turistiky, v členění na popis kvality ustájení a péče o koně, ubytování
a obsluhy pro jezdce a množství doplňkových služeb.
Klasifikační kategorie jsou čtyři, označené symbolem 1 - 4 podkůvek. Stanice je na
základě žádosti, kterou zasílá provozovatel stanice na adresu Kompetenzcentrum für
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Wanderreiten auf der Mühlviertel Alm, navštívena komisí, která podle seznamů
kriterií stanici oboduje.
Členy komise jsou: zástupce jezdeckého spolku, zástupce sdružení pro cestovní
ruch, zástupce Krajské zemědělské komory.
Kategorie se může na základě žádosti provozovatele stanice, návrhu komise nebo
stížností hostů měnit nebo odebrat.
V rámci tohoto systému jsou hosté při návštěvě stanice požádáni o vyplnění
dotazníku spokojenosti.

2.19.2 Německo
Pro potřeby turistiky na koni jsou vydávány podrobné mapy v měřítku 1 : 50 000
s vyznačenými očíslovanými trasami, vyznačenými zajímavostmi na trasách
a s informacemi o stanicích na zadní straně mapy. Součástí map jsou i malé celkové
plánky všech tras.

Jak v Rakousku, tak v Německu existuje systém příspěvků, které se vyplácí při
zapojení do projektů turistiky na koni. Organizátory produktů cestovního ruchu
v oblasti turistiky na koni jsou především jednotlivé stanice.
Organizace působící v oblasti turistiky na koni plně využívají finanční zdroje z grantů
a dotací, ale také prostředků Evropské unie, především programu LEADER.
V Rakousku a Německu nejsou jezdecké stezky určeny jen pro jezdce na koních, ale
ve značném rozsahu i pro průjezd povozů, což dále významně rozšiřuje cílovou
skupinu uživatelů stezky a služeb v okolí stezky.

2.19.3 USA
V USA má organizovaná jezdecká turistika má dlouhou tradici. Stejně jako další
volnočasové aktivity (např. letní tábory pro děti) se řídí řadou centrálně platných
detailních předpisů, především v oblasti bezpečnosti jezdců a v oblasti ochrany
přírody ( písemná potvrzení vyžadovaná od klientů před cestou, dodržování předpisů
v národních parcích apod. ). Předpisy jsou dodržovány, kontrolní orgány mají
značnou pravomoc a vážnost. Rozdíl oproti evropským zemím spočívá především
v rozsáhlosti prostoru a ve skutečnosti, že kůň v USA nikdy nepřestal být běžným
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dopravním prostředkem, nejde tedy o problém zavádění něčeho nového do již
existujícího systému ( pěší trasy, cyklostezky ), jako je tomu v Evropě.
2.19.4 Austrálie
V Austrálii je nejzajímavější rozsáhlá vzdělávací a osvětová činnost, fungující ve
spojení s jezdeckou turistikou. Cílovou skupinou jsou jak provozovatelé stanic, tak
i jezdci a veřejnost. Je vydávána řada instruktážních materiálů, a to často v praktické
zmenšené a trvanlivé formě pro využití v sedle ( pravidla chování na stezce, pravidla
chování v přírodě ). Samozřejmostí jsou lopatky na sběr trusu po koních turistů.
Rozdíly dané z hlediska jiných prostorových možností jsou v Austrálii obdobné jako
v USA.

2.20 Limity a rizika realizace jezdeckých stezek
Nesouhlas dotčených majitelů pozemků s vedením trasy je nejčastějším problémem
při navrhování trasy. Jedná se jak o právnické (obce, správa CHKO, správa povodí
atd.) tak fyzické osoby. Nejčastějším argumentem je obava ze zničení povrchu cesty,
omezení vlastnických práv, znečištění pozemku trusem, ale častá je i věta: „Co
z toho budu jako majitel mít?“. Zde je možným řešením setkání jednotlivých zástupců
stran a pečlivé projednání podmínek průjezdu pozemkem. Vhodná propagace
jezdeckých stezek může také některé problémy vyřešit.
Důležité je vytipování rizikových míst na trase, například z důvodu častých polomů,
plánované těžby, častého podmáčení cesty nebo změn stavu průtoku ve vodních
tocích. V tomto případě je nejlepším řešením najít alternativní trasu vedení stezky
nebo vytvořit a realizovat projekt vedoucí ke stabilizaci rizikového místa.
Také rušení stávajících koňských stanic nebo jejich žádost o vyřazení z registrace je
reálným problémem. V tomto případě je řešením vyhledat alternativní stanice na
trase nebo realizovat přeměnu stanice z obsluhované na samoobslužnou mimo
pozemek původní stanice. Méně vhodným řešením je změna trasy, protože je
provázena nutnými změnami značení v terénu a na mapových podkladech.
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2.21 Zpracování mapových příloh v programu Arc Gis
2.21.1 Arc Gis
Ke zpracování mapových podkladů byl použit software firmy ESRI ArcGIS 9.1.
Byl vybrán na základě jeho dostupnosti v počítačových učebnách MZLU.
ArcGIS patří k legendárnímu softwaru, který je průkopníkem geografických
informačních systémů již od roku 1976, v rámci produktové rady firmy ESRI
(Environmental Systems Research Institute, Redlands, USA). Současný ArcGIS
Desktop je členěn na několik produktových úrovní (ArcView, ArcEditor a ArcInfo),
lišících se zejména v možnostech zpracování dat.
Základním modulem v každém produktu je ArcMap, ve kterém se zobrazují a editují
veškerá data. Správcem těchto dat je modul ArcCatalog a v modulu ArcToolbox jsou
k dispozici (dle instalovaných extenzí) příslušné nástroje pro zpracování.
K efektním 3D prezentacím (tyto nebyly v práci použity) slouží moduly ArcGlobe
a ArcScene.
Všechny produktové úrovně mohou být dále rozšířeny o extenze pro další zpracování
dat (3D Analyst, ArcScan, Data Interoperability, ArcPress, Geostatistical Analyst,
Military Analyst, Publisher, Maplex, Schematics, Spatial Analyst, Survey Analyst,
Tracking Analyst, StreetMap, ArcWeb Services).
2.21.1.1

ArcGIS Desktop

ArcGIS Desktop je základní aplikací GIS, která umožňuje jednoduchou práci
s geografickými daty. Mapy lze vytvářet a dále je upravovat. Jednoduchým
a přehledným způsobem data prezentuje a umožňuje se dotazovat na konkrétní
informace.
Zahrnuje tři samostatné produkty: ArcView, ArcEditor a ArcInfo. Jedná se v podstatě
o stejné programy, ovšem s různou úrovní operací. Liší se možnostmi funkcí, ale
mají shodné ovládání, jsou tedy navzájem kompatibilní.
ArcView je nejjednodušší z této skupiny produktů. Poskytuje nejen rozsáhlé nástroje
pro tvorbu map a získávání mapových informací, ale i jednoduché nástroje pro
editaci a prostorové operace.
ArcEditor obsahuje všechny prvky ArcView, ale navíc umožňuje hlubší editační
možnosti pro shapefile a geodatabáze.
ArcInfo navíc rozšiřuje předchozí dva produkty o složitější prostorové operace.
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2.21.1.2

ArcMap

ArcMap je centrální aplikace ArcGIS Desktop, která slouží pro všechny mapově
orientované úlohy včetně kartografie, prostorových analýz a editace dat. Geografická
data jsou pro potřeby ArcMap řazena do mapových vrstev. Vrstvy mají buď podobu
tzv. shapefilu nebo rastru. Se shapefily je možné libovolně pracovat, editovat je nebo
provádět další operace. Rozdělení na vrstvy umožňuje mapy tvořit, řadit data podle
potřebné hierarchie, ovládat barvy a druhy zobrazení jednotlivých vrstev. ArcMAP
nabízí dvě možnosti zobrazení mapy, a to v datovém módu tzv. data view, který
zobrazuje větší výřez mapy a v mapě lze provádět editační úpravy jednotlivých vrstev
bez ohledu na její pozici na stránce a celkové zobrazení. Druhým způsobem je
zobrazení pro tisk tzv. layout view, které zobrazuje mapu a její pozici na stránce. Je
proto lépe použitelný pro grafické a prostorové úpravy listu. Tento pohled na mapu
umožňuje vložení nadpisu, legendy, měřítka, severky a jiných informací do
mapového okna. Pro následné prezentační využití, je možné v ArcGISu výřez
mapového okna vyexportovat do obrázkových formátu (JPEG, TIFF).
2.21.1.3

ArcCatalog

Aplikace ArcCatalog pomáhá organizovat a spravovat data GIS, jako jsou mapy,
glóby, datové sady, modely a metadataslužby. Obsahuje nástroje pro:
1. Prohlížení a vyhledávání geografických informací.
2. Zaznamenávání, prohlížení a správu metadat.
3. Definování, export a import schémat a návrhu geodatabáze.
4. Vyhledávání a nalézání GIS dat na místních sítích nebo na internetu.
5. Aplikace ArcCatalog je vhodná pro organizaci, vyhledávání a využití GIS dat a pro
tvorbu dokumentace geografických dat pomocí metadat odpovídajících standardům.
2.21.1.4

ArcToolbox

Aplikace ArcToolbox obsahuje kompletní sadu funkcí pro zpracování prostorových
dat včetně nástrojů pro správu a konverzi dat, vektorové i rastrové analýzy
a statistické analýzy.
ArcToolbox je začleněn do aplikací ArcCatalog a ArcMap a je k dispozici
v produktech ArcView, ArcEditor a ArcInfo. Každá úroveň produktu obsahuje různý
počet nástrojů pro zpracování prostorových dat. ArcView poskytuje základní sadu
nástrojů pro jednoduché načítání a převod dat a elementární analytické nástroje.
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ArcEditor přidává menší počet nástrojů pro tvorbu a načítání geodatabáze. ArcInfo
poskytuje úplnou sadu nástrojů pro vektorové analýzy, konverzi dat, načítání dat
a zpracování prostorových dat ve formátu coverage. ArcView obsahuje v aplikaci
ArcToolbox více než 80 nástrojů, ArcEditor jich nabízí přes 90 a ArcInfo poskytuje
přibližně 250 nástrojů pro zpracování prostorových dat.

3 ANALYTICKÁ ČÁST
3.1 Vymezení řešeného území
3.1.1 Lokalizace území
Lokalita pro návrh části jezdecké stezky se nachází severně od města Brna
a zahrnuje území katastru Babice nad Svitavou, Řícmanice, Bílovice nad Svitavou,
Útěchov u Brna, Jehnice, Obřany, Soběšice a Ořešín. Trasa je navržena od jižního
okraje Babic nad Svitavou, prochází severním okrajem obce Řícmanice a pokračuje
lesem k východnímu okraji Brna – Ořešín. Odbočka potom směřuje jižním směrem
k areálům na východním okraji Brna – Soběšic.

Obr. 16 - Lokalizace území (www.mapy.cz)
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Obr. 17 - Lokalizace řešeného území (www.mapy.cz)
3.1.2 Širší územní vztahy
Z hlediska širších územních vztahů lze lokalitu podle fytogeografického členění jedná
o

území

provincie

Českomoravského

mezofytika.

Převážná

část

leží

na

jihovýchodním okraji okresu 68 – Moravské podhůří Vysočiny. Okolí Babic nad
Svitavou leží v okresu 70 – Moravský kras.
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3.2 Upřesnění charakteru řešeného území
3.2.1 Možnosti a podmínky rozvoje rekreačního území ŠLP Křtiny
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (dále jen ŠLP) je organizační součástí
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, účelovým zařízením především
její Lesnické a dřevařské fakulty. Od svého založení v roce 1923 ŠLP naplňuje tři
základní poslání:
- v prvé řadě poskytuje v rámci pedagogické a vědecké činnosti praktické zázemí
posluchačům studijních programů lesnictví, krajinářství i dřevařství a vytváří
podmínky vysokoškolským učitelům k řešení pedagogických, výzkumných a
ověřovacích úkolů
- zabezpečuje řádné obhospodařování univerzitního majetku, a to s prestiží patřit
mezi vedoucí subjekty resortu,
- v neposlední řadě slouží široké veřejnosti, přičemž využívá svého nadstandardního
rekreačního vybavení a bohatství, které poskytují rekreační a ostatní funkce lesa,
realizuje také cílené projekty, jako je Lesní škola Jezírko či kulturní a společenská
činnost na zámku Křtiny.
Mnohaletou tradici má Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny MZLU v Brně
v rozvoji estetické a výchovné funkce lesů, ze které také vyplývá následně funkce
rekreační. Přírodní krásy zdejší oblasti jsou dlouhodobě záměrně doplňovány. Na
vyvýšeninách jsou udržovány výhledy do okolí, v komplexu souvislých lesů jsou
upravovány lesní palouky, kolem nichž jsou pro zpestření vysazovány cizokrajné
dřeviny, jsou podchycovány prameny, následně budovány lesní studánky a na
vybraných

místech

jsou

umístěny

pomníky

a

pamětní

desky.

Celý soubor asi 70 takových objektů se nazývá Lesnický Slavín. Studánky, pamětní
a pomníky jsou věnovány vynikajícím českým i zahraničním lesníkům a umělcům,
význačným učitelům lesnických věd, a také zvěři, stromům a lesům samotným.
Slavné osobnosti našeho kulturního a lesnického dědictví jsou připomínány nejen
jmény, ale i svými výroky a citáty z díla. Tak spolu s vyobrazeními a úpravami
jednotlivých prvků Lesnického Slavína jsou přinášeny pozornému návštěvníkovi
mnohá poučení a zážitky. Proto jsou také objekty využívány k různým kulturním
akcím, jako například slavnost vítání jara, recitály v přírodě a vzpomínková setkání.
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3.3 Charakteristika řešeného území
3.3.1 Geomorfologie a geologie
Z hlediska geomorfologického se jedná o:
systém
provincie
podprovincie
oblast
celek
podcelek
okrsky

Hercynský
Česká Vysočina
II – Česko-Moravská soustava
D - Brněnská vrchovina
3 - Drahanská vrchovina
A - Adamovská vrchovina
h - Řícmanicko-Kanický prolom
i - Bílovický hřbet
j - Obřanská kotlina
k - Soběšická vrchovina
l - Babí lom

Do cílové oblasti velmi významně zasahuje území Moravského krasu jako
velkoplošného chráněného území a jeho I. stupeň ochranné zóny. Moravský kras je
tři až pět kilometrů široký a asi 25 kilometrů dlouhý pruh zvrásnělých devonských
vápenců mezi kulmem a Brněnskou vyvřelinou. Devonské vápence jsou zarovnány
v plochý povrch a dosahují průměrné nadmořské výšky 500 metrů. Krasová údolí
a žleby jsou zahloubeny až 150 metrů pod okolní úroveň. Na povrchu i pod ním
vznikly četné krasové jevy, škrapy a závrty. Vodní toky stékající z vyšší Drahanské
vrchoviny pronikají na okraji vápenců četnými ponory jako krasové vody a opět
vyvěrají na povrch.
Adamovskou vrchovinu určují hřbety se zachovalými zbytky povrchu, který klesá
k jihu. Dosahuje nadmořské výšky 350 až 550 metrů. Je rozčleněn hluboce
zaříznutými údolími a příkrými svahy. Půdní poměry jsou velice různorodé,
podmíněné pestrým geologickým podložím. Význam mají především sprašové hlíny
a svahoviny, samotné spraše se vyskytují pouze ostrůvkovitě ve východní části.
V nejvyšší ploché části lesní oblasti se nacházejí souvislé plochy kambizemí
a pseudoglejů nebo oglejené kambizemě. Dále se vyskytují hnědozemě a fluvizemě,
na vápencovém podloží také rendziny a na místech, kde není vápenec pokryt lze
nalézt fragmenty typických reliktních krasových půd – terra fusca a terra rosa.
Z hlediska geologického podloží tvoří převážnou většinu mapovaného území
granitoidy assyntské (žuly, granodiority), pouze v části území - v okolí Babic nad
Svitavou tvoří podkladní horninu paleozoické horniny zvrásněné, nemetamorfované
51

(břidlice, droby, křemence, vápence) a jižní část (mezi Bílovicemi nad Svitavou
a Soběšicemi) tvoří kvarterní podloží (hlíny, spraše, štěrky).
3.3.2 Voda a klima
Území oblasti náleží do povodí řeky Moravy. Východní hranice je odvodňována
místními potoky ústícími do řeky Svratky, která se nachází mimo přírodní oblast.
V západní části se do oblasti zařezává řeka Svitava s přítoky.
Klimatická charakteristika je typická střídáním klimatických okrsků od mírně teplých a
suchých po mírně vlhké-pahorkatinné (do 500 m n. m.) i vrchovinné (nad 500m n m.).
Průměrná roční teplota se pohybuje v celé oblasti mezi 5 a 10 oC, průměrné roční
srážky kolísají mezi 500 a 750 mm. Podnebí je poměrně teplé a mírně suché, poloha
v mírném srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny. Na celém území přírodní lesní
oblasti, zvláště v 1. a 2. lesním vegetačním stupni se výrazně projevují klimatické
výkyvy extrémním suchem a zároveň růstem průměrných měsíčních teplot,
především v letním v období. To se projevuje zvláště na písčitých a sprašových
stanovištích. Proto je i vysoké procento nezdaru zalesnění.
3.3.3 Lesní společenstva
Celá oblast spadá do přírodní lesní oblasti 30 – Drahanská vrchovina, s lesnatostí
55,4% a výměrou 157914 ha. Pouze ŠPL Masarykův les Křtiny náleží do PLO 35 –
Jihomoravské úvaly. Na území PLO se nacházejí regiony Drahanský (1.52),
Macošský (1.25) a Brněnský (1.24)
Rozdílnost jednotlivých částí přírodní oblasti se promítá i do značně pestré škály
lesních společenstev. Zastoupení lesních vegetačních stupňů dosahuje svými okraji
extrémního rozpětí od dubového až po smrkodubový. Nejvíce jsou zastoupeny
dubové bučiny (40 %) a bučiny (27 %), méně bukové doubravy (14 %) a jedlové
bučiny (14 %). Nadpoloviční většina dnešních lesů patří do bohatých společenstev
živné řady, kyselé řady není ani třetina, zato poměrně hojná je obohacená řada.
V přirozené skladbě na ploše dnešních lesů převládal buk (55 %), dále tři druhy dubů
(24 %), a jedle (13 %), nepatrné procento tvořila příměs habru, lípy a smrku. Jedle
zaujímala v severovýchodní části oblasti podle historického průzkumu značné
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rozlohy: roku 1780 – 67 %, 1840 – 58 %, 1900 – 19,6 %, 1930 – 11 %, 1950 – 3 %;
dnes dožívají poslední zbytky jedle, vtroušené do porostů jiných dřevin.
3.3.4 Lesní hospodářství
V současných porostech je nejvíce zastoupen smrk, a to více než 50%, borovice
(14 %), modřín (6 %) a jedle (3 %), z listnáčů dosahuje buk 10%, dub 7% a habr 3%.
Smrk v živné řadě je poškozován houbou václavkou, v kyselé řadě se dobře
zmlazuje. Borovice se uplatňuje na chudších půdách a vysychajících svazích. Modřín
není původní dřevinou, na bohatších stanovištích má však vynikající kvalitu. Buk tvoří
nejen čisté porosty, ale i příměs ve smrkových porostech. Většina nesmíšených
bučin je dobré kvality. Dub je omezen na nižší polohy, kvalitnější porosty jsou pouze
na bohatších hlinitých půdách. Specifikem oblasti jsou stanoviště vápenců a velký
podíl exponovaných skalních stanovišť.
3.3.5 Ochrana přírody
Na 94 km2 s 55% lesnatostí byla v roce 1955 vyhlášena chráněná krajinná oblast
Moravský kras. Nejcennější části území jsou v 15 maloplošných chráněných územích
o celkové rozloze 1178 ha. Zásluhou velkého úsilí prof. Zlatníka se podařilo prosadit
ochranu

reprezentativní

sítě

ukázek

přirozených

porostů

všech

hlavních

stanovištních jednotek oblasti. Z přírodních rezervací je to zejména: Habrůvecká
bučina, Dřínová, U výpustku, Březinka, Čihadlo, U Brněnky, Hádecká planina,
Kněžice, Malužín, Jelení skok, Coufavá, Zadní Hády, U Nového hradu, Bayerova
a Rakovec.
Hlavní funkcí v této přírodní oblasti je funkce ochrany přírody (CHKO Moravský kras),
dále potom funkce lesů zvláštního určení, zejména v oblasti výzkumu a výuky (ŠLP
„Masarykův les“ Křtiny) a funkce lesů rekreační a sloužících vojenským účelům
(Vojenské lesy Plumlov). K největším střetům zájmů dochází mezi lesním
hospodářstvím a ochranou vodních zdrojů, dále pak mezi lesním hospodářstvím
a vojenskými zájmy, případně možnostmi a nároky na rekreaci. Střet zájmů je patrný
i ve vztahu lesního hospodářství a chráněných krajinných oblastí.
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3.4 Obecné parametry trasy
Průběh stezky je vhodné vést mimo zastavěné území obcí a sídel, nejen z důvodu
střetů s dalšími uživateli, ale i důvodů majetko-právních vztahů k pozemkům, přes
které trasa vede. Kůň sám o sobě je od přírody plaché zvíře, které raději volí cestu
bez rušivých vlivů, jako je například doprava, neznámé předměty, hlučné prostředí.
Nerad je také omezován prostorem a přírodní prostředí mu dodává jistotu možnosti
útěku před „nepřítelem“.
Délka stezky není při dostatku míst k odpočinku nijak limitována, ideální pro
netrénované koně je vzdálenost mezi stanicemi 20 – 30km. Stezka by měla být
vedena po komunikacích minimálně 2 metry širokých, ideálně 4 metry a více, aby byl
umožněn bezpečný výhled do nepřehledných míst (zatáčky, překážky ve výhledu) a
také aby cesta umožnila otočení koně nebo případné míjení se s dalšími uživateli
stezky v bezpečné vzdálenosti. Výškové pevné překážky by měly poskytovat prostor
minimálně 3-3,5 metry, protože vede-li jezdec koně na ruce má kůň o kohoutkové
výšce cca 150cm hlavu ve výšce 200 cm, jede-li jezdec na koni nachází se nejvyšší
bod – hlava jezdce – ve výšce cca 280cm.
Riziková místa jsou taková, kde se kůň může cítit ohrožen a bude odmítat do
prostoru vstoupit. Jedná se například o úzké nebo nestabilní mosty, mosty bez
zábradlí, skály, hluboké vodní překážky, úzké tunely, tmavá místa, podjezdy nebo
nadjezdy železniční tratě a frekventovaných silnic, nízké podchody, nestabilní
podklad apod.
Při výběru průběhu trasy stezky je nutné sledovat stav a vhodnost povrchu stezky,
neboť druh povrchu zásadně ovlivňuje zdraví koně a jeho ochotu k dalšímu putování.
Tvrdý povrch šetří šlachy - šlachový aparát je nejméně namáhaný, ale dlouhotrvající
vliv může poškodit klouby. Měkký nebo dokonce hluboký povrch sice šetří klouby, ale
namáhá šlachy, může dojít k okulhání koně a jeho následnému vyřazení z provozu.
Každý povrch má však své výhody a nevýhody.
Tvrdý povrch - asfalt, zpevněné cesty, dlažební kostky, zámková dlažba, beton,
skála, suchá pole a louky.
asfalt: výhody:
- šetří šlachy koní
- lze po něm na krátké vzdálenosti klusat
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- v městské zástavbě nejvhodnější a nejpohodlnější povrch, často jediný možný
(nekonfliktní)
nevýhody:
- okovaným koním klouže
- vlhký nebo namrzlý klouže všem koním
- kůň s nákladem se může pohybovat jen krokem
- většinou jde o povrch silnice, je tedy nutná zvýšená opatrnost, často je nutné
sesednutí a vedení koně
dlažební kostky, zámková dlažba, beton:
jsou obdobného charakteru, ale pokud jsou vlhké nebo mokré více kloužou.
nevýhody:
- žádný jezdec, který má před sebou dlouho cestu, nebude chtít po takovém úseku jít
jinak než v kroku. Takový úsek proto bude nejen dlouhý, ale i nudný, pro jezdce i pro
koně
skála:
z tvrdých povrchů nejhorší možná varianta, zejména jedná-li se o tvrdší horniny. Nutí
jezdce sesednout a koně vést, aby mu ulehčil.
výhody: v závislosti na hornině: pískovec je měkčí, pro koně pohodlný
nevýhody - tvrdší horniny
- vystupuje-li skála nad povrch, může neokovaným koním, nezvyklým tvrdému
povrchu, způsobit otlaky a okulhání
- neopatrní koně mohou na takovém povrchu zakopávat, klouzat nebo se i zranit
- skalnatý podklad značně zpomaluje rychlost, kterou se jezdci pohybují, tím se stane
stezka časově náročnou na překonání
Je-li přílišné sucho, lze za velmi tvrdý povrch považovat i neudržované louky,
uježděné polní cesty.
Pružný povrch - lesní cesty, pěšinky, louky, polní cesty, trávníky, hlinitopísčité cesty.
Pružný povrch je pro jízdu na koni krajinou ideálním. Jde většinou o pěšinky, lesní
cesty, cesty vedoucí loukami, trávou, listím či jehličím zasypané chodníky.
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výhody:
- šetří koni klouby i šlachy
- možnost pohybu v rychlejším tempu - klus i cval
- příjemné i pro jezdce
- často bývalé úvozové cesty
nevýhody:
- za deště mohou rozmoknout a změnit se v hluboké cesty
- u lesních cest jsou určitým nebezpečím kořenové náběhy, po kterých koně mohou
uklouznout –za deštivého počasí jsou kořeny velmi kluzké a proto nebezpečné
- narušení půdního povrchu a poškození kořenových náběhů, poškození lokalit se
vzácnými rostlinami a živočichy.
Měkký povrch
Za měkký povrch lze považovat zavlažovanou nebo namoklou louku, lesní cestu
s měkkým podkladem. Měkký povrch je rovněž pohodlný a vhodný pro jezdeckou
turistiku. Jeho jedinou nevýhodou je při déle trvajících srážkách nebezpečí
podmáčení. Měkký povrch se změní v hluboký a často pro stezku naprosto
nepoužitelný a nevhodný. U větších a porostem nechráněných svahů za deště svah
klouže.
Hluboký povrch
- podmáčené louky, bahnité výmoly či těžkou technikou porušené lesní cesty, zoraná
a mokrá pole, jílovitý povrch, místa, kde se drží voda.
Hluboký povrch je takový, kdy se nohy koně boří a kůň se propadá výše jak po
spěnkový kloub (první kloub nad kopytem).
výhody:
- nepoužívaný ani pěšími ani cykloturisty, obvykle nevhodný i pro automobily
nevýhody:
- namáhavý pro koně
- možné nebezpečí zranění z ukrytých předmětů (kameny, větve, sklo, staré
plechovky, železo).
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Jde-li o část úseku stezky, kterou lze v bezprostředním okolí obejít nebo která vzniká
jen za určitých klimatických podmínek, lze ji dočasně uzavřít, uživatele na uzavření
upozornit a informovat o důvodu. Pokud lze najít náhradní cestu, měl by být tento
úsek úplně vynechán a stezka vedena jinou trasou.
Sypký povrch - štěrky, písek, kamínky
Písek, je-li vlhký, se může bořit, není-li hluboký, nemusí pro koně znamenat žádnou
vyšší námahu při jeho přecházení. V lese se často nacházejí cesty zpevněné
sypaným štěrkem různé velikosti. Není snadné určit, zda je horší štěrk menší či vetší
frakce, ale menší frakce štěrku jsou obvykle vhodnější.
výhody:
- šetří půdní podklad
- nedrží se v něm voda
nevýhody:
- nepohodlný a velmi náročný pro překonání pro koně i pro jezdce svou nestabilitou
(u větších frakcí štěrku)
- nebezpečí vzniku otlaku u koní, vzniku různých zranění od rozseknutí či natržení
kůže až po hlubší rány, zaseknutí kamene mezi podkovu a kopyto, nebezpečí
olámání kopytní stěny (zejména u neokovaných koní) a vyřazení koně z provozu.
Krátký úsek posypaný velkým štěrkem (řádově několik metrů), lze vždy překonat
krokem či sesednutím. Pokud se takový úsek na stezce nachází či má nacházet, bylo
by dobré se informovat, zda jde jen o zpevnění úseku lesní cesty pro těžší techniku,
či zda jde o některou z fází ve zpevňování cesty. Z hlediska povozu je takový povrch
nevhodný.
Z hlediska přírody a udržování krajiny je nejvhodnější takový povrch, který má pevný
podklad, ale jehož horní vrstvy jsou pružné, dobře vsakují vodu a kořeny rostlin jej
udržují dostatečně vlhký a pevný. Takový povrch nepodléhá snadno erozi, kterou
může způsobit časté užívání ať už pěšími, cyklisty či uživateli jezdeckých stezek.
Z hlediska ochrany přírody je třeba myslet na povětrnostní vlivy a zvláštnosti
jednotlivých ročních období. V létě muže být např. hliněný povrch ideální, ale na jaře
a na podzim, kdy hodně prší nebo je sucho, je absolutně nevhodný, protože dochází
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k podmáčení a kopyta koní jej lehce naruší, nebo je naopak suchý a drolí se. Časté
užívání stezky potom může vést k narušení horní vrstvy a k erozi.
Na rizikových úsecích (bahnitých, náchylných k erozi) je vhodné stezku vysypat
ochrannou vrstvou, přizpůsobenou svým složením jak estetickým tak provozním
nárokům.
Na trasách vedoucích porosty, které snadno zmlazují je vhodné dělat pravidelné
prořezávky (provádí majitel nebo pověřená osoba se souhlasem majitele lesa), a to
cca 10%. Je také nutné odstraňovat z trasy překážky v podobě jednotlivých padlých
stromů, polomů, přerůstajících větví do středu cesty, údržovat značení a aktualizovat
seznam stanic, v případně omezení provozu na trase ho řádně vyznačit a najít
možnost náhradního řešení průjezdu lokalitou. Také je nutná kontrola rizikových míst
– stabilita a bezpečnost mostů, údržba brodů od naplavenin a odpadků apod.

3.5 SWOT analýza
Na základě dostupných informací o dané problematice jezdeckých stezek byla
vytvořena SWOT analýza, která se zabývá hodnocením faktorů vnitřního a vnějšího
prostředí a zahrnuje návrh strategie vycházející z kombinace čtyř kategorií faktorů:
Strenghts - silné stránky
Weaknesses – slabé stránky
Opportunities – příležitosti
Threats – hrozby
Silné stránky
Atraktivnost odvětví
Dobrá pokryvnost stanic v kraji
Vhodné přírodní podmínky
Celoroční provoz
Kůň jako tradiční přítel člověka

Slabé stránky
Nedostatek koní k volnému půjčení, neochota půjčit koně
Propagace malá a jen v odvětvových sektorech (časopisy o koních)
Nedostatečné další služby (kovář, noclehy, stravování)
Nedostatečná hustota sítí koňských stezek k navázání na ně
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Příležitosti
Změna životního stylu obyvatel (nová možnost rekreace)
Dostupnost dotací EU
Propagace i jinde než v „nekoňském“ sektoru, zvýšená intenzita propagace
Rostoucí koupěschopnost obyvatel
Možnost propojení s jiným odvětvím turismu (naučné stezky, památky)
Rozvoj obcí a ekonomický přínos pro obce

Hrozby
Střet zájmů s ochranou přírody (CHKO, PR atd. )
Nesouhlas vlastníků pozemků s průjezdem
Vysoká konkurence v místních službách (výuka jízdy, stravování)
Vandalismus (značení, rozcestníky, mobiliář)
Kolize s jinými stezkami (cyklostezky, turistické trasy)
Nebezpečí eroze lesních cest
Malá podpora ze strany kraje

Matice SWOT v příloze č. 3.

3.5.1 Strategie 1 (C10,11,12)
Jezdecké trasy a stanice jsou dimenzovány pro celoroční provoz a z toho také
vyplývají rizika provozu. V hlavní turistické sezóně (duben – říjen) je nejvyšší
potenciální možnost kolizí s pěšími turisty a cyklisty, v ostatních měsících riziko klesá
(zimní měsíce – běžkaři), ale stává se únosným. Vhodně voleným průběhem stezky
lze omezit počet střetů. Naproti tomu odsunutí tras „do hloubi lesa“ zvyšuje riziko
vandalismu na značení nebo mobiliáři, který zůstane nepovšimnut ostatními uživateli
lesa. V období se zvýšeným výskytem srážek nebo tání sněhové pokrývky se stezky
stanou podmáčenými a výrazně se zvýší možnost poškození profilu cesty. V nejvíce
postižených úsecích je vhodné vybudovat nový profil, splňující požadavek stability,
soudržnosti a odvodnění. Je také nutné vést uživatele jezdeckých stezek
k zodpovědnosti za stav stezky a motivovat je k osobnímu zájmu na průjezdnosti
a dobrému stavu trasy.
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3.5.2 Strategie 2 (H7, A7)
Vzhledem ke skutečnosti, že trasa jezdecké stezky vede oblastí Zvláště chráněného
území (ZCHÚ), kde platí určitá omezení pohybu je vhodné jednat s příslušnou
správou o povolení průjezdu těmito oblastmi. Zde je nutné apelovat i na samotné
jezdce, aby dodržovali podmínky, které správa ZCHÚ stanoví a dbát jejich pokynů,
aby nedošlo k poškození chráněných rostlin, živočichů a jiných objektů zájmu. Trasa
by měla být navržena pokud možno co nejkratší přímou trajektorií skrz ZCHÚ.

3.5.3 Strategie 3 (E9, G9, B5, G6, C6)
V místě stanic rozvinout systém služeb spojených nejen s jízdou na koni, ale
i ubytováním, stravováním a dalšími volnočasovými aktivitami, které mohou využít
i návštěvníci na krátkodobém pobytu (koupání, jiné sportovní aktivity celoroční
i sezónní, návštěva památek, naučných stezek a jiných zajímavých míst). Jezdecké
turistice by prospělo přiblížení se modelu Rakouska, kde je možné si vypůjčit
vhodného koně na cestu do následující stanice. Tomuto směru se čeští majitelé brání
a raději volí nabídku pouhých vyjížděk v okolí své stanice. Zkvalitnění nabídky služeb
nebo zavedení služby nové (například smluvní kovář, podkovář, jezdecké potřeby,
veterinář) ujistí uživatele stezek, že je pro jejich bezpečný průjezd trasou zajištěno
maximum.

3.5.4 Strategie 4 (D13, F13, A3, F3)
Dosavadní propagace jezdeckých stezek je nedostatečná a je zaměřena jen na
„koňácký“ sektor a veškeré informace (kromě internetu, který je přístupný všem
obyvatelům) jsou zveřejňovány zejména v odborných časopisech o koních, ale i tam
velmi sporadicky. Vzhledem k atraktivnosti odvětví turistiky (kůň jako tradiční přítel
člověka) a rostoucí koupěschopnosti obyvatel je vhodné zaměřit se na propagaci
i v jiných tiskovinách pro ostatní občany nebo například formou bannerů a článků na
internetu. Vyskytuje se také stále více zájemců, kteří chtějí koupit hotový produkt –
putování na koni – nabízený cestovní kanceláří. Spolupráce mezi majiteli stanic
a cestovními kancelářemi zatím nebyla ve větší míře zaznamenána, nezájem je
spíše ze strany majitelů stanic. Cestovní kancelář však může nabídnout zajištění

60

dalšího programu a jiné služby, které nejsou schopni materiálně nebo organizačně
zajistit majitelé. Jihomoravský kraj by se měl také zapojit do vhodné propagace
jezdeckých stezek například jako jejich garant a prezentovat je na akcích pro širokou
veřejnost.

3.5.5 Strategie 5 (H2)
Vhodným zdrojem financování je program Regionální operační program Jihovýchod.
Pro potřeby projektu rozvoje jezdeckých stezek je možnost využít zdrojů z prioritní
osy 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu. První výzva již byla ukončena, ale do
druhé výzvy je možné vypracovat projekt podle požadovaných pravidel a podat
žádost o dotaci. Minimální rozpočet 2 miliony lze využít na vybudování stezky,
mobiliáře, projektovou dokumentaci, propagaci a jiné výdaje spojené s realizováním
návrhu jezdecké stezky.
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST
4.1 Podrobný popis navržené trasy

Obr. 18 - Orientační průběh trasy (www.mapy.cz)

Navržená trasa je západo-východní spojnicí pěti stanic jezdecké stezky a je vedena
tak, aby bylo možné každým směrem pokračovat k napojení na páteřní trasu
Jihomoravského kraje. Vede turisty a cyklisty oblíbenou lokalitou, proto je na průběh
trasy kladen velký důraz s cílem minimalizovat možná rizika s kombinací rekreačního
využití spojená.
Celá trasa je považována vzhledem k přírodním podmínkám a terénu za středně
obtížnou (dle stupnice obtížnosti Hollého stupeň 2), některé úseky jsou nevhodné pro
úplné začátečníky. Není po celé své délce průjezdná vozem, jednak kvůli místy
prudkým svahům a pro vozy nestabilním podkladem, ale také z důvodu omezení
vjezdu do lesa závorami.
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Z registrované stanice Ranch CH Ořešín jezdci vyjedou severním směrem k lesu,
kde by měl být instalován rozcestník s informacemi o dalším směru trasy (směr
Česká – Hvozdec a směr Řícmanice – Babice nad Svitavou – Hostěnice – Slavkov
u Brna – Ždánice). Trasa je vedena asi 400 metrů souběžně s modrou turistickou
cestou místem zvaným Na Háčkách, potom odbočuje k jihovýchodu a prochází po
lesních cestách k silnici spojující Soběšice a Útěchov. Zde se přechází silnice
a dochází k rozdělení trasy na hlavní větev, pokračující směrem na Řícmanice,
a vedlejší větev ke stanicím v Sobešicích. Úsek hlavní trasy pokračuje podél údolí
potoka k jeho soutoku se tokem Myšina, proti proudu Myšiny cca 400m k dalšímu
bezejmennému levostrannému přítoku, kde uhýbá na východ do prudšího svahu.
Cesta ústí na loučce poblíž památníku J. Bohdaneckého a pokračuje směrem
k Mufloní studánce. Zde vede asi 400 metrů souběžně se žlutou turistickou značkou
ke křižovatce se zpevněnou komunikací Hrádkova cesta. Průběh trasy je veden
podél této komunikace, a to po její pravé straně lesním porostem. U zříceniny Ronov
pokračuje po spádnici lesní cestou, která se stáčí podél vrstevnice nejprve na
východ, potom na sever nad chatky u železniční tratě. Zde trasa překonává po
spádnici svahu asi 50ti metrové převýšení a jde zpět k jihu nad železniční tratí
souběžně

s modrou

turistickou

značkou.

Cesta

se

napojuje

na

středně

frekventovanou silnici Bílovice nad Svitavou – Adamov a po této silnici je nutné asi
300 metrů přejít, přičemž je překonána podchodem železniční trať. Těsně za mostem
uhýbá trasa opět na lesní komunikace jihovýchodním směrem. Vede Bílovickým
lesem k arboretu Řícmanice, prochází kolem jeho jižní strany ke křižovatce lesních
cest

Nad arboretem. Poté pokračuje mimo hlavní zpevněnou komunikaci lesem

k loučce U Křížku. Zde odbočuje krátká vedlejší trasa do stanice Dětská jezdecká
škola Řícmanice. Hlavní průběh trasy vede dále souběhem s modrou turistickou
značkou místem zvaným Vinohrádky na křižovatku méně frekventované silnice
Kanice – Babice nad Svitavou a dále kolem rezervace Čihadlo do cílové stanice
v Babicích nad Svitavou. Za křižovatkou se silnicí je vhodné umístit rozcestník
s informacemi o dalším průběhu stezky směrem na Hostěnice a následní napojení na
páteřní trasu.
Vedlejší větev trasy směrem do Soběšic vede asi 400 metrů souběžně se zelenou
turistickou trasou Bukovou zmolou k jihu. Poté prochází lesními cestami a na zelenou
trasu napojuje na dalších cca 400 metrů. U pramene U Dyka uhýbá na lesní pěšiny a
vede lesními cestami, kde se setkává s modrou turistickou značkou, spolu souběžně
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ústí po 300 metrech na zpevněnou komunikaci V Melatíně. Po cca 300 metrech
souběhu se žlutou turistickou značkou odbočuje na západ podél Soběšického
potoka, který přechází na okraji lesa a po prudkém stoupání končí na místní
komunikaci mezi Ranchem U Cesty a Ranchem U Lesa. Posledním areálem zde
umístěným je asi 200 metrů vzdálený objekt Panská Lícha.

4.2 Popis napojení na páteřní trasy

Obr. 19 - Orientační průběh trasy s napojením na páteřní stezky (www.mapy.cz)

Západním směrem je plánováno pokračování trasy přes Babí Doly, podél
Babídolského potoka směrem k Jinačovicím. U hájovny lze odbočit jižním směrem,
kolem chatové oblasti a vrcholu Strážná k železniční stanici obce Česká. Trať je
možné pohodlně přejít po mostě, poté je nutné projít cca 400m obcí Česká severním
směrem a odbočit na západ k vrcholu Sychrov. Dále trasa vede přes Velkou Babu
k zemědělskému areálu v Jinačovicích, kde se přechází méně frekventovaná silnice
a směřuje kolem vrcholu Trnůvka podél levého břehu Brněnské přehrady k hradu
Veveří. Zde se u Junácké louky přechází po mostu na pravý břeh. Jde se proti
proudu potoka, kolem hájovny Prádelna po hranici Přírodního parku Podkomorské
lesy. U odbočky ze silnice 386 směrem na Hvozdec leží cílová stanice. Zde vede
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páteřní severojižní trasa 301. Připojení stanic Eliot a Archatt v Brně – Žebetíně je
jednodušší vyřešit samostatnou vedlejší trasou kolem Žebetínského rybníka, Ríšovy
studánky a podél potoka opět k odbočce ze silnice 386.

Východní směr je komplikován průjezdem CHKO Moravský kras, je však nutné
dohodnout podmínky průjezdu, protože oblast nelze v dostupné vzdálenosti objet.
V této lokalitě a směru je pokryvnost stanic vysoká, je tedy možné značit vedlejší
přípojné stezky od samotných stanic.
Ze stanice v Řícmanicích je trasa navržena východním směrem od památného
stromu buku k památníku padesátého výročí ŠLP Křtiny. Zde je nutné přejít středně
frekventovanou komunikaci Kanice – Březina a trasa pokračuje kolem vrcholu Skalka
k hájovně Pod Hádkem k řece Říčce. Odtud potom ke studánce Pod Hádkem
a studánce V Srdci a dále na jihovýchod k Hostěnickému potoku. U studánky V Srdci
je možné napojení na odbočku ke stanici Ing. Čapky v zemědělském areálu
Hostěnice. Další orientační body na trase jsou studánky Jelenka, Tinkova, Žalmanův
pomník, zřícenina Hradištěk. Stezka prochází obcí Kovalovice, kde je také možný
odpočinek u soukromého chovatele (není dosud zaregistrován jako stanice), dále
polními cestami na Starou poštu (soukromý chovatel, neregistrován) k železniční
zastávce Velešovice. U zastávky trasa podchází podchodem pod železniční tratí
a o cca 100m dále také pod dálnicí D1. Vzhledem k tomu, že se jedná o intenzivně
zemědělsky obdělávanou část krajiny je zde možný pohyb pouze po polních cestách,
okraji silnice, případně po okraji pole (pouze v době vegetačního klidu). Velešovicemi
lze pokračovat přes Krátké vrchy a Starou horu Slavkovskou oborou, kolem kopce
Urban k Němčanům (Zde ve Slavkově je možné využít neregistrované stanice
u odbočky na Křenovice). Dále potom po překonání více frekventované silnice
a železnice (podjezd) kolem obce Křižanovice, přírodní památky Rašovický zlom –
Chobot k areálu Jalový Dvůr a Přírodním parkem Ždánický les do Ždánic, kde se
trasa napojuje na páteřní stezku 302 do Koryčan.

4.3 Vývoj obcí v řešeném území
Jezdecká stezka v současném znění návrhu nevede přímo zastavěným územím
obce, ale vývoj obcí se jí bezprostředně dotýká.
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Změny v obcích jsou řešeny v územním plánu a jeho změnách. V obcích Řícmanice,
Babice nad Svitavou a Bílovice nad Svitavou v současné době probíhá návrh na
změny v územním plánu, proto je budoucí vývoj obce zatím pouze orientační.
Obecně lze shrnout, že změny se týkají hlavně změny využití území, a to zejména
převody ploch na stavební pozemky a samotná výstavba nových budov a dále změny
například z orné půdy nebo neobdělávané půdy na pastvinu, louku.
Změny v územním plánu obcí a využití území jsou zaznamenány v mapových listech
ve třech časových intervalech (rok 2002, 2005).

4.4 Uzlové body, jejich současný stav a rámcový návrh cílového
záměru
Uzlových bodů bylo na trase vyznačeno 19. Jedná se o místa, kde hrozí nejvyšší
riziko poškození profilu cesty a porostů nebo střet s ostatními uživateli a je nutné zde
navrhnout změnu, ať už na principu řešení biotechnickém, biologickém nebo
technickém. Cílový záměr se snaží zmírnit nebo vyloučit negativní vliv pohybu jezdců
na koních v těchto místech.
4.4.1 Bod 1
Popis současného stavu: Od areálu Ranche CH Ořešín asi 500m souběh s modrou
turistickou značkou, cesta je dostatečně široká s kvalitním zpevněným hlinitopísčitým
povrchem a drobným štěrkem, průjezd lze tedy navrhnout pouze s omezením pohybu
koní po jednom z okrajů cesty. Při vjezdu na cestu z obou stran je vhodné na toto
omezení upozornit výstražnou tabulkou. Alternativní vedení trasy lesem není možné,
v porostu je sice vyšlapána cesta, ale ta je právě příkladem neoprávněného vjezdu
do porostu a jeho poškození. Na cestě byl zaznamenán občasný pojezd motorových
vozidel, na okraji je vjezd omezen uzamykatelnou závorou, jedná se o vozy se
zvláštním povolením, kterých je omezený počet a tedy představují zanedbatelné
riziko střetu.
Návrh řešení: Omezení pohybu koní po jednom z okrajů cesty a instalování tabulek,
které na toto omezení upozorňují v obou směrem nájezdu na cestu. Doporučení
odstranit případné exkrementy z cesty. Umístění rozcestníku na druhou křižovatku od
Ranche CH s informacemi o dalším směru k páteřní trase 301 a 302.
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Obr. 20 - Pohled na bod 1 (foto Eva Káčerková)
4.4.2 Bod 2
Popis současného stavu: Jedná se o lesní cestu s vhodným povrchem i pro rychlejší
chody koně, podklad hlinitý, vyskytují se zde místa, kde nárosty a nálety zužují cestu
na cca 2 metry šířky.
Návrh řešení: Pravidelné prořezávky mlazin, větví zasahujících do středu cesty, ve
zúžených místech důkladnější vyčištění nárostů a náletů a rozšíření na 3-4 metry.
4.4.3 Bod 3
Popis současného stavu: Křižovatka se středně frekventovanou silnicí z Brna –
Soběšic do Útěchova. Je nutné ji kolmým směrem přejít, přičemž výhled do stran
není ideální.
Návrh řešení: Před křižovatku umístit upozorňující tabulku s doporučením sesednout
a koně převést, případně pro bezpečný přechod zastavit provoz (oprávnění zastavit
provoz vyplývá ze zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
§ 60 (6)).
4.4.4 Bod 4
Popis současného stavu: Od křížení se

silnicí asi 500m souběh se zelenou

turistickou značkou, cesta je dostatečně široká s kvalitním zpevněným hlinitopísčitým
povrchem a drobným štěrkem, průjezd lze tedy navrhnout pouze s omezením pohybu
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koní po jednom z okrajů cesty. Při vjezdu na cestu z obou stran je vhodné na toto
omezení upozornit výstražnou tabulkou. Na cestě byl zaznamenán občasný pojezd
motorových vozidel, jedná se o vozy se zvláštním povolením, kterých je omezený
počet a tedy představují zanedbatelné riziko střetu.
Návrh řešení: Omezení pohybu koní po jednom z okrajů cesty a instalování tabulek,
které na toto omezení upozorňují v obou směrem nájezdu na cestu. Doporučení
odstranit případné exkrementy z cesty. Umístění rozcestníku na křižovatku se silnicí
s informacemi o dalším směru k páteřní trase 301 a 302. Trasa vedoucí jižním
směrem do Soběšic je navržena pouze jako přípojná trasa k místnímu cíli – areálům
v Soběšicích. Samotná vedlejší jezdecká stezka vede od křižovatky se silnicí údolím
potoka.

Obr. 21 - Pohled na bod 4 (foto Eva Káčerková)
4.4.5 Bod 5
Popis současného stavu: Opětovné napojení trasy na zelenou turistickou značku,
cesta je dostatečně široká s kvalitním zpevněným hlinitopísčitým povrchem
a drobným štěrkem, průjezd lze tedy navrhnout pouze s omezením pohybu koní po
jednom z okrajů cesty. Při vjezdu na cestu z obou stran je vhodné na toto omezení
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upozornit výstražnou tabulkou. Na cestě byl zaznamenán občasný pojezd
motorových vozidel, jedná se o vozy se zvláštním povolením, kterých je omezený
počet a tedy představují zanedbatelné riziko střetu.
Návrh řešení: Omezení pohybu koní po jednom z okrajů cesty a instalování tabulek,
které na toto omezení upozorňují v obou směrem nájezdu na cestu. Doporučení
odstranit případné exkrementy z cesty.
4.4.6 Bod 6
Popis současného stavu: Travnatá louka u odbočky ke studánce U Dyka. Trasa
stezky zde odbočuje na lesní cestu mimo zpevněnou komunikaci.
Návrh řešení: Místo je prostorově i kompozičně vhodné k vybudování přímého
úvaziště a k odpočinku jezdců. Plocha louky umožňuje takové umístění úvaziště, aby
nedošlo ke střetu pěších turistů a jezdců.
4.4.7 Bod 7
Popis současného stavu: Lesní cesta s hlinitým povrchem, souběh s modrou
turistickou značkou cca 300m. Šířka asi 2 metry, profil cesty je podmáčený a vznikají
rozbahněná, téměř neprůchodná místa.
Návrh řešení: Rozšíření lesní cesty vhodným biotechnickým zásahem a úprava
profilu cesty odvodněním a zpevněním povrchu. Toto opatření je nutné zejména
v bodu napojení na cestu V Melatíně, zde je prudký svah po spádnici a profil je rozryt
kopyty.
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Obr. 22 - Pohled na napojení bodu 7 na Melatínskou cestu (foto Eva Káčerková)

4.4.8 Bod 8
Popis současného stavu: Odbočka k místnímu cíli z Melatínské cesty u soutoku
Soběšického a Melatínského potoka. Lesní cesta s hlinitopísčitým povrchem. Šířka
prvních 300m asi 2m, poté až 6m, profil cesty je podmáčený a vznikají rozbahněná,
téměř neprůchodná místa.
Návrh řešení: Rozšíření začátku cesty vhodným biotechnickým zásahem a úprava
profilu cesty odvodněním a zpevněním povrchu.
4.4.9 Bod 9
Popis současného stavu: Vyšlapané cesty skrz porosty, poškození porostů
a kořenových náběhů. U Sobešického potoka není vhodné místo pro jeho překonání,
koně tedy potok brodí a vzniklo zde bahnité rozšlapané pole. Vzhledem k přítomnosti
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tří jezdeckých areálů v bezprostřední blízkosti se jedná o místo s nejvyšší frekvencí
průjezdů.
Návrh řešení: Vybudování jediné cesty s žádanými parametry pro pohyb koní, její
zpevnění a řádné označení, vybudování mostku nebo zpevněného brodu potokem
a zpevnění okolních břehů. Uvedení povrchu poškozeného průjezdy do původního
stavu vhodným biotechnickým zásahem.
4.4.10 Bod 10
Popis současného stavu: Lesní cesta s hlinitým povrchem podél údolí potoka,
pojezdy těžké techniky, šířka vyhovující, místy napadané větve a kmeny stromů.
Návrh řešení: Zpevnění cesty vhodnou směsí, údržba okrajových porostů
prořezáváním přesahujících větví, čištění povrchu od větví, kmenů.

Obr. 23 - Pohled na bod 10 (foto Eva Káčerková)

4.4.11 Bod 11
Popis současného stavu: Lesní cesta s hlinitým povrchem na soutoku potoka Myšina
a jeho přítoku, pojezdy těžké techniky, šířka vyhovující, místy napadané větve
a kmeny stromů.
Návrh řešení: Zpevnění cesty vhodnou směsí, údržba okrajových porostů
prořezáváním přesahujících větví, čištění povrchu od větví, kmenů.
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4.4.12 Bod 12
Popis současného stavu: Jedná se o neudržovanou lesní cestu s nárosty a nálety,
hlinitým povrchem vedoucí z prudkého svahu po spádnici. Větve zasahují do středu
cesty, z louky je nečitelný vjezd na cestu.
Návrh řešení: Louka nad cestou je ideálním místem pro vybudování úvaziště.
Vhodnými biotechnickými zásahy je nutné rozšířit profil cesty, odstranit nálety
a nárosty a udržovat cestu v šířce cca 4 metry průjezdnou. Vzhledem ke sklonu
svahu je nezbytné profil zpevnit a případně umístit upozornění pro jezdce, aby pro
sestup z kopce použili šikmé křižování spádnice („padající list“).

Obr. 24 - Pohled na bod 12 (foto Eva Káčerková)

4.4.13 Bod 13
Popis současného stavu: Lesní cesta vede souběžně asi 600m se žlutou turistickou
značkou k Mufloní studánce. Šířka není pro současný provoz pěší a jiné turistiky
dostatečná, povrch je hlinitý.
Návrh řešení: Vhodnými biotechnickými zásahy rozšířit cestu a regulovat pohyb
jezdců na koni pouze po jednom okraji stezky. Upozornění na omezení a doporučení
úklidu exkrementů z cesty umístit na oba konce úseku.
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Obr. 25 - Pohled na bod 13 (foto Eva Káčerková)
4.4.14 Bod 14
Popis současného stavu: Jedná se o větší travnatou mýtinu na okraji cesty, těsně
vedle méně frekventované silnice Hrádkova cesta.
Návrh řešení: Vzhledem k lokalizaci mýtiny poblíž atraktivního turistického cíle
zříceniny Ronov a vysílače a její rozloze je možné zde vybudovat přímé úvaziště.
4.4.15 Bod 15
Popis současného stavu: Méně frekventovaná silnice Hrádkova cesta. Pojezd po
cestě je možný, ale z hlediska bezpečnosti nevhodný, v porostu po levé straně cesty
náznaky cesty, místy průběh nečitelný.
Návrh řešení: Vybudovat průsek podél silnice o šířce cca 4 metry, využít již existující
úseky, udržovat průsek průjezdný vhodnými biotechnickými zásahy.
4.4.16 Bod 16
Popis současného stavu: Jedná se o řídký porost v prudším svahu, neexistuje zde
cesta vyznačená na mapě spojující dvě nad sebou ležící trasy vedené po vrstevnici.
V porostu jsou náznaky průchodu pěšími turisty (vyšlapaná cesta), hlinitý povrch.
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Návrh řešení: Vyznačení nové stezky porostem, zpevnění a úprava profilu cesty.
Nejvhodnější tvar cesty vzhledem ke sklonu svahu je křižováním vrstevnic („padající
list“). Převýšení cca 50m.

Obr. 26 - Pohled na bod 16 (foto Eva Káčerková)

4.4.17 Bod 17
Popis současného stavu: Jde o místo, kde je nutný přechod více frekventované
silnice Bílovice nad Svitavou – Adamov. Úsek je přehledný, železniční trať je
překonána podchodem, za ním je nutné pro napojení na lesní cestu jít asi 200m po
okraji silnice.
Návrh řešení: Výrazné upozornění na úsek vedoucí po krajnici, doporučení
sesednout a koně vést do napojení lesní cesty. Vhodné umístit rozcestník a všechny
odbočky řádně vybavit značením.
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Obr. 27 - Pohled na bod 17 (foto Eva Káčerková)

4.4.18 Bod 18
Popis současného stavu: Lesní cesta porostem vedoucí souběžně se zpevněnou
komunikací. Hlinitý povrch, vyhovující šířka.
Návrh řešení: Vzhledem k upozornění majitele lesa je vhodné používat pouze tuto
nezpevněnou cestu a udržovat ji biotechnickými zásahy v požadované šířce
průjezdnou.
4.4.19 Bod 19
Popis současného stavu: Písčitohlinitá zpevněná cesta s drobným štěrkem, kolize
s pěšími turisty, občasné pojezdy motorových vozidel.
Návrh řešení: Povrch a parametry komunikace jsou vyhovující, je pouze vhodné
regulovat pohyb jezdců po jednom z okrajů cesty a na toto omezení upozornit
informačními tabulemi při nájezdu na trasu v obou směrech. Připojit také doporučení
úklidu exkrementů z povrchu komunikace.

4.5 Principy řešení v uzlových bodech
Principy řešení cílového záměru v uzlových bodech jsou děleny na oblast technickou,
biologickou a biotechnickou a jsou zapracovány jako návrh změn Lesního
hospodářského plánu.
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Zahrnují vybudování úvazišť, instalaci směrových rozcestníků a tabulí, zakreslení
značení, stavbu mostu, zpevnění cest a jejich odvodnění, prořezávky mlazin,
odstranění nárostů a náletů z cílových míst, vybudování průseků a běžnou údržbu
porostu a mobiliáře.
Pro realizaci záměru bude nutno následně provést zapracování do LHP, je třeba, aby
tuto práci provedl taxátor (specialista projektant - lesní inženýr).

Popis principů řešení v jednotlivých uzlových bodech je uveden v tabulce v příloze
č. 4.

4.6 Podrobný záměr řešení modelových uzlových bodů
Pro podrobné rozpracování cílového záměru byly zvoleny čtyři uzlové body, a to bod
9, 12, 14 a 15.
4.6.1 Uzlový bod 9 – přechod Soběšického potoka
Pro bod 9 je navrhována stavba jednoduchého dřevěného můstku přes potok,
zpevnění břehů, zpevnění profilu cesty a vybudování jediné trasy, aby jezdci přestali
využívat ostatních vyšlapaných cest porostem.

Obr. 28 - Současný stav bodu 9 (foto Eva Káčerková)
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Obr. 29 - Návrh řešení bodu 9 (Eva Káčerková)

Minimální šířka nášlapné plochy můstku 2,5m, délka vodorovné plochy můstku 7m,
výška pilotů od země 1m, zapuštění pilotů do země do hloubky 1m, zábradlí ve výšce
1,5m od vodorovné plochy můstku, zábradlí podepřeno vzpěrami a ukotveno
k pilotům, délka šikmé nájezdové plochy můstku 3m.

4.6.2 Uzlový bod 12 – louka u zpevněné komunikace
Bod 12 je vhodným místem pro vybudování přímého úvaziště dle parametrů
popsaných v kapitole 2.14.4. Dále je navržena obnova málo používané cesty po
spádnici, a to prořezávkami mlazin, odstraněním náletů a nárostů a zpevněním
profilu cesty.
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Obr. 30 - Současný stav bodu 12 (foto Eva Káčerková)

Obr. 31 - Návrh řešení bodu 12 (Eva Káčerková)
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4.6.3 Uzlový bod 14 – louka u zpevněné komunikace Hrádkova cesta
Uzlový bod 14 je jinou alternativou pro umístění přímého úvaziště. V blízké
vzdálenosti se nachází atraktivní památka zřícenina hradu Ronov a vysílač.

Obr. 32 - Současný stav bodu 14 (foto Eva Káčerková)

Obr . 33 - Návrh řešení bodu 14 (Eva Káčerková)
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4.6.4 Uzlový bod 15 – porost podél zpevněné komunikace Hrádkova

cesta
Uzlový bod 15 je liniového průběhu, jedná se o návrh vybudování průseku porostem
podél zpevněné Hrádkovy cesty. Účelem tohoto bodu je zabránit střetům s cyklisty,
pěšími turisty a motorovými vozidly. V některých úsecích již cesta existuje, průsek by
vhodně spojit tyto úseky a svými parametry by mohl sloužit i pro pěší turisty.

Obr. 34 - Současný stav bodu 15 (foto Eva Káčerková)
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Obr. 35 - Návrh řešení bodu 15 (Eva Káčerková)

Návrh profilu zpevněné cesty v příloze č. 5.

81

5 DISKUZE

Jezdecká trasa, která vznikla zde „na papíře“ má reálnou šanci, aby vznikla i v cílové
lokalitě. Je možné, že se v průběhu jednání s majiteli pozemků trasa více či méně
změní, ale vzhledem k současnému neúnosnému stavu lesních komunikací
a poškozených porostů je vyvíjena velká snaha ŠLP Křtiny na vyřešení problému i za
cenu zásahů v porostech a dalších ústupků jezdcům na koních. Je tedy i na jezdcích,
aby přistoupili na návrh a dospěli ke kompromisu přijatelném pro obě strany.
Navrhované změny v lesním zákonu jsou závislé na mnoha časově a organizačně
náročných faktorech, tato cesta řešení je také možná, ale v nejbližší době
neproveditelná. Změna v zákonu by ale zcela jistě pomohla předem vyřešit problémy
s jezdeckými stezkami, které by vznikaly v budoucnu, kdy by majitel lesa měl
v zákonu plně zakotvena práva a jezdci své povinnosti při užívání lesa k rekreačnímu
využití nebo k podnikatelskému záměru.
Závěrem lze konstatovat, že jezdecká turistika se stává čím dál víc atraktivnějším
odvětvím rekreačních aktivit a její rozvoj bude mít nemalý přínos pro obce a jiné
poskytovatele služeb. Je však nutné pečlivě zvážit všechna rizika a omezení
a pokusit se je ještě před samotným realizováním stezky minimalizovat.
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6 ZÁVĚR

Jezdectví se stává stále oblíbenější rekreační aktivitou a stále noví zákazníci by rádi
využili možnosti vyjet s koněm do lesa a do přírody. Vybudování sítě jezdeckých
stezek může napomoci rozvoji služeb spojených s turismem a také zvýšit cestovní
ruch v oblasti, kde jsou možnosti využití volného času závislé na sezónních
faktorech. Pro bezproblémové fungování stezek je nutné předem pečlivě zvážit
všechny rizika a okolnosti, které by mohly v budoucnu využití omezit. Změna
legislativy také napomůže řešit konflikty mezi uživateli stezek a majiteli pozemků.
Vybudování jezdecké stezky s pomocí podpory Jihomoravského kraje a finanční
podpory Evropské unie může určit správný směr budoucím projektům se stejným
cílem kdekoliv v České republice.
V budoucnu tak může vzniknout další tradiční možnost využití atraktivní krajiny ŠLP
Masarykův les Křtiny, kam se návštěvníci rádi budou vydávat za vzděláním, aktivním
i pasivním odpočinkem a relaxací.
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8 ABSTRAKT

Diplomová práce Využití krajiny pro jezdecký sport se zabývá problematikou pohybu
koní v krajině, v lesních porostech a jeho vlivu na přírodní prostředí. Cílem práce je
návrh části jezdecké stezky na severním okraji Brna, v oblasti, kde je současný stav
nevyhovující, dochází k mnoha střetům s majiteli pozemků a ostatními uživateli lesa
a k poškozování porostů. Textová část seznamuje čtenáře s řešenou lokalitou a
popisuje podrobně navrhovanou trasu i její napojení na další stezky v rámci
Jihomoravského kraje. Návrh vychází z terénních průzkumů dané lokality a znalostí
problematiky pohybu koní krajinou. Práce nabízí možná řešení rizikových míst
(uzlových bodů), řeší právní a finanční aspekt, seznamuje s historií vzniku
jezdeckých stezek v České republice a se vznikem použité metodiky. Mapová část
návrhu je zpracována v digitální podobě v programu ArcView.

Klíčová slova: agroturistika, hipoturistika, jezdecké stezky, ŠLP Masarykův les Křtiny.
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9 ABSTRACT
Diploma work Land utilization for horseback riding deals with horse traveling
problems in countryside, verts a its environmetal impact. The aim of work is to project
part of the horse track in outskirs of Brno, in the area, where the present conditons
are unsustainable, comes to many collisions with land owners and other wood users
and verts damages. Text introduce with resolving area and detaily describe submitted
track and joining other track in South-Moravia on. The project goes out from field
investigations and horseback riding in countryside knowledge. Project offers possible
resolutions in problematic places (node points), it solves juridical and financial
aspect, introduce with horse track history in Czech republic and inception of used
methodics. The part containing maps was processed in digital form in ArcView.

Key words: agrotourism, hipotourism, horse tracks, Training Forest Enterprise
Masaryk Forest Křtiny.
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