
Příloha č. 12  Zápis č. 100629 z pracovního jednání MASiF s Lesy ČR 

HIPOTURISTIKA NA FRÝDLANTSKU 

ZÁZNAM Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ 29. 6. 2010 

 

Účastníci: 

Ing. Otto Kučera – Lesy ČR s.p., Lesní správa Frýdlant 

Iveta Jelínková, o.s. Jezdecké stezky Libereckého kraje 

Jitka Doubnerová, MAS Mikroregionu Frýdlantsko 

 

Informace o dosavadních aktivitách, téma jednání (JD, IJ) 

Proběhly dvě schůzky zájemců o vyznačení jezdeckých stezek na Frýdlantsku, 

zápisy jsou zveřejněny na www.masif.cz (rubrika O nás/Zprávy z akcí). 

Výsledkem je vznik sítě stanic a návrh vedení tras mezi stanicemi zakreslený 

v mapě -  předkládáme ke konzultaci a posouzení z hlediska vedení tras po 

lesních cestách. Jde o trasy pro individuální nebo skupinové nepravidelné 

vyjížďky, návrh neřeší jízdárenské okruhy – o nich musí majitelé jednat s LS 

sami.  

 

Stanovisko LS – základní podmínky (OK) 

 Na nezpevněné cesty je možné vjíždět jen na neokovaných koních 

 V případě, že bude nezpevněná cesta rozmoklá, není možné po ní jezdit 

 Je nutné vyloučit křížení s cyklistickými stezkami – oblast singltreku 

(Novoměstsko, Lázně Libverda – v mapě zakresleno zeleně a modře 

tečkovaně), cyklostezka 3006 na Dubinské cestě 

 Cesta z Frýdlantu do Višňové přes Pousteckou oboru je tak, jak je 

zakreslená, vyloučená – zahrnuje stoupání a klesání ve stráni, způsobila 

by erozi) 

 Dvě možnosti cesty ke Zmrzlému muži (na mapě modrá/růžová) – 

z hlediska LS jsou neproblematické obě (pozn. IJ – na růžově zakreslené 

cestě chybí mostek) 

 Oblast kolem Chlumu – je nutné jednat s Vojenskými lesy a statky (VLS 

Mimoň) 

http://www.masif.cz/


 Oblast kolem Kamenného vrchu – přírodní rezervace, je nutné jednat 

s AOPK (Liberec) 

 Při značení stezek na odvozních lesních cestách je zapotřebí upozornit, že 

cesty jsou primárně určeny pro dopravu (těžba dřeva), je nutné to 

v provozu respektovat (značka na cestě, upozornění v mapách apod.) 

 

Pro další jednání: 

 O.s. Jezdecké stezky předloží Lesní správě žádost o vyznačení cest 

s podrobným zákresem do map s dostatečným měřítkem (nemusí být 

katastrální), sporné úseky posoudí revírníci 

 Dopady provozu budou posouzeny ve zkušebním procesu 

 Schválené stezky vyznačí Klub českých turistů dle platné metodiky 

 V publikovaných materiálech budou uváděny limity (stezky v etapě 

návrhu, provoz na odvozních cestách) a pravidla – zásady pohybu po 

jezdeckých stezkách na území ČR (viz příloha) 

 V oblasti rozvoje hippoturistiky na Frýdlantsku je koordinačním a 

komunikačním subjektem o.s. Jezdecké stezky Libereckého kraje (na 

Frýdlantsku Iveta Jelínková), odpovědnost za provoz na stezkách je 

limitovaná – jde o individuální rekreační aktivitu. 

 

Zapsala: Jitka Doubnerová 

 

 


