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Záznam z diskusního setkání 

HIPPOTURISTIKA – MOŢNOST PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU  

NA FRÝDLANTSKU 

2. setkání, 7. 5. 2010 od 17:00, Frýdlant – zasedací místnost MASiF,  

Děkanská 74 

1) Úvod, přivítání 

Jitka Doubnerová a Iva Andrová, MAS Mikroregionu Frýdlantsko 

Iveta Jelínková, o. s. Jezdecké stezky Libereckého kraje 

10 účastníků (viz prezenční listina) 

2) Novinky od minulého setkání (Iveta Jelínková) 

Na Frýdlantsku byly zřízeny a zaregistrovány 3 nové stanice – Fortelkovi 

(Jindřichovice p. S.), Selský dvůr (Raspenava), Ţijící skanzen (Jindřichovice 

p.S.) 

o. s. Jezdecké stezky podniklo třídenní akci Úlet přes hranice, dokumentace je 

na webu. Podrobněji byla zmapována stezka mezi Hejnicemi a Vsí, s návazností 

do Polska (cílem byla přehrada Witka) a s přenocováním na Dvoře Hlaváč. 

Tato trasa bude předmětem závěrečné práce na VOŠ Hořice, bude dost času a 

kapacity na podrobné zmapování včetně dohledání vlastníků pozemků a 

získání jejich souhlasu s vedením trasy. 

Na místě vzniklo na základě místních znalostí účastníků několik návrhů na 

alternativní vedení trasy v méně vyhovujících úsecích (špatná kvalita cesty). 

3) Finanční zdroje pro značení stezek a související aktivity (Jitka Doubnerová) 

Přeshraniční projekty – Ziel 3: k projektu je jako příloha nutné mít souhlasy 

všech pozemků, v případě cest i všech sousedních pozemků. 

Program rozvoje venkova: k projektu je nutné, aby ţadatel byl vlastníkem nebo 

dlouhodobým nájemcem pozemků nebo objektů, které jsou „zasaţeny“ (např. 

kde je umístěna značka). 

Výsledek: dotační tituly, zejména financované z evropských fondů, jsou 

administrativně náročné, o. s. Jezdecké stezky v současné době nemá kapacitu 

(a ani některé nezbytné administrativní či personální předpoklady) stát 

se ţadatelem a nositelem. 



Pro trasování stezek však dotace nejsou nutné – jde o znalost území a čas 

(projet trasy, kontaktovat vlastníky, vytipovat „slabá“ místa – např. myslivci, 

fyzický stav cesty, hlavně zničené mostky nebo nebezpečné úseky  

po frekventovaných cestách apod.). 

MAS Mikroregionu Frýdlantsko vydá do konce roku 2010 leták s mapou, v níţ 

budou vyznačeny stanice a stezky popsány nebo zakresleny, pokud to bude 

moţné (projednané s vlastníky nebo správci popř. s KČT). 

4) Návrhy stezek na Frýdlantsku (všichni účastníci) 

Po diskusi o vhodném vedení tras byly dosud zmapované a vyzkoušené stezky 

a návrhy dalších moţností zaneseny do mapy. Účastníci se domluvili, ţe 

podrobnější zmapování (zejména problematických míst) provede kaţdý  

na území, které je v okolí jeho bydliště (Fortelkovi a Vlkovi v okolí Jindřichovic, 

Petra Malá a Marie Bukovinská na Řasnicku, Zdeněk Němec v okolí Raspenavy 

a Hejnic, Alexander Keller v okolí Pertoltic) a bude komunikovat s Ivetou 

Jelínkovou. 

Jitka Doubnerová zjistí moţnost zanesení návrhu do map jako GIS vrstvy  

s propojením na katastr nemovitostí (studenti katedry geografie TUL)  

a představí aktivitu při jednání 2. 6. (prezentace studentských prací katedry 

geografie ve Frýdlantě). 

Setkání bylo ukončeno ve 20:30 s dohodou, ţe další jednání budou individuální 

(viz bod 4). 

Mapa se zakreslením pracovních návrhů tras je uloţena v kanceláři MASiF. 


