
Příloha č. 13  Zápis č. 101001 z pracovního jednání MASiF s Lesy ČR 

 

HIPOTURISTIKA NA FRÝDLANTSKU 

ZÁZNAM Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ 1. 10. 2010 

 

Účastníci: 

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

Iveta Jelínková, o. s. Jezdecké stezky Libereckého kraje 

Petra Malá, navrhovatelka odbočky  

 

Téma jednání  

 Zakreslení do aktuální turistické mapy, tak aby se o daných 

úsecích dalo komunikovat s revírníky (p. Hejl, p. Škoda, sl. 

Pomezná)  

 Rámcové průchody budou, akorát bude snaha nevyužívat odvozní 

cesty 

 Jako problematická oblast se jeví okolí Horní Řasnice, cyklostezka 

číslo 3006 a průjezd po hranici přírodní rezervace Kamenný vrch 

 možnost promyšlení objízdné trasy ve směru Srbská, po státní 

hranici je zvýšené riziko bažin a bahna 

 Za pískovnou v Horní Řasnici na cestu, na hranicích je dobrý 

průchod, protože je tam udržovaný průsek  

 V současné době jsou problémem zadrátované pastviny (majitelé 

asi nebudou kladně nakloněny pro výrobu branek na průchod) 

 Zkušební doba 2-3 roky  

 Povolen ořez větví v průsecích ve výši jezdce  

 

Téma podkovy: běžný rekreační kůň bývá okován na přední končetiny na tzv. 

hladkou pantoflici, zatímco tažný koně pro práci v lese mají na každé podkově 

navíc „výstupky“ (odborně ozuby a hmatec), který jim umožňuje lépe pracovat 

v terénu. 



  

Okování na hladkou pantoflici hladká pantoflice 

(znázorněné umístění ozubu) 

ozub 

 

 

Jak by se Vám jevil průchod horami?  

 Iveta Jelínková již vloni projela trasu, která by byla pro koně vhodná, 

jedná se o cestu ze stanice do stanice. Záchytné body: Ferdinandov – 

Hřebínek – směr Nová Louka (asi po 400 metrech doleva na zpevněnou 

cestou, po té průsekem přímo na Novou Louku, vyhneme se tak tvrdému 

asfaltu a cyklistům, kteří jsou ve spojení s koňmi velmi rizikovou 

skupinou – hrozí střetnutí) – napojení k registrované stanici Z- Pension, 

Albrechtice v Jizerských horách 

 Z pohledu LS nepřipadá v úvahu, spíše okolí Kristiánova, dále Poustecká 

obora, přechod přes hory spíše směrem Heřmanice – Albrechtice 

u Frýdlantu 

 

Pro další jednání: 

 Promluvit s revírníky, kudy by se jim zdálo vhodné stezku vést  

 Prodiskutovat nově navrhovanou jezdeckou stezku pro Česko-polský 

projekt (oblast Jindřichovice – Pobiedna)  

 

Zapsala Iveta Jelínková 


