
Příloha č. 2  Dopis majitelům pozemků 

Vážení (vážený pane, vážená paní), 

dovoluji si Vás oslovit ve věci připravovaných jezdeckých stezek a zároveň se 

představit.  

Jmenuji se Iveta Jelínková, třetím rokem studuji Vyšší odbornou školu rozvoje 

venkova v Hořicích v Podkrkonoší.  

Jako téma své závěrečné práce jsem si vybrala NÁVRH JEZDECKÉ 

STEZKY NA FRÝDLANTSKU.  4. rokem jsem také členkou občanského sdružení 

Jezdecké stezky Libereckého kraje a od října 2010 jeho předsedkyní. Byla bych 

velice ráda, kdyby navrhovaný projekt skutečně vznikl. Na rozdíl od jiných 

oblastí České republiky v celém Libereckém kraji žádná jezdecká stezka není. 

Snažím se, aby se můj návrh uskutečnil a postupem času i označil v terénu.  

Ohledně závěrečné práce spolupracuji s místní akční skupinou 

Mikroregionu Frýdlantsko, plánujeme společnými silami vydat i informační 

leták o vzniku jezdeckých stezek.  

Trasa, kterou já jsem navrhla je hlavní, takzvaně páteřní a vede přes 

obce a jejich části: Hejnice, Lázně Libverda, Přebytek, Ludvíkov, Hajniště, Dolní 

Řasnice, Bulovka, Pertoltice, Černousy a Ves. Délka stezky z Hejnic do Vsi je 

30 km. Se zastávkami může trvat 6 – 7 hodin. 

Jezdecká stezka prochází krajinou a podobně jako cyklostezky nebo pěší trasy 

je značena (čtverec o rozměrech 10 cm x 10 cm s barevným kruhem uprostřed) 

a zanesena do map. Protože kopyta koní a celý pohybový aparát by byl 

přetěžován, kdyby stezka vedla pouze po silnicích a místních komunikacích, je 

vhodné vést stezku po polních a lesních cestách či po okrajích luk. Tyto 

pozemky jsou velmi často v soukromém vlastnictví. Bez souhlasu majitele 

pozemku nelze stezku po takovém podkladu vést.  

Tím se dostávám k jádru věci, ve kterém bych Vás chtěla požádat o 

spolupráci. Navrhovaná stezka vede přes pozemky, které podle informací 

v katastru nemovitostí patří právě Vám. Chtěla bych Vás ujistit, že v souvislosti 

s užíváním jezdecké stezky nevzniká žádné závažné poškození, pohyb jezdců 

s koňmi je téměř srovnatelný s četností pěších turistů. Na rozdíl od pěších 



turistů či cykloturistů jsou stanovena pravidla pohybu po stezce, která musí 

jezdci dodržovat.  

Navrhovaná stezka vede třikrát lesem, který je ve správě Lesů České 

republiky - lesní správy Frýdlant, která vyžaduje stezku na zkušební dobu 

dvou let. Po té vydá vyjádření. Proto stezku zatím nemůžeme vyznačit v celé její 

délce, ale můžeme uvažovat o jejím vyznačení mezi Hejnicemi a Ludvíkovem, 

v celkové délce asi 6 km.  

Jezdecká stezka by měla vliv na turistickou atraktivitu území, toto by umocnilo 

spojení s Polskem. Z turismu mohou mít prospěch obce, ale i soukromé 

subjekty. Na druhou stranu u této formy turistiky nemůžeme předpokládat 

masové využívání jako je tomu například u cykloturistiky.  

Chtěla bych Vás proto požádat o souhlas s vybudováním jezdecké stezky 

včetně značení. Tento souhlas není nijak právně závazný. Pokud se rozhodnete 

projekt první jezdecké stezky v Libereckém kraji podpořit, zašlete mi, prosím, 

podepsaný souhlas na níže uvedenou adresu (nejlépe obratem).  

V případě jakýkoliv dotazů či otázek k jezdecké turistice, se můžete obrátit 

přímo na mě, jakožto předsedkyni sdružení či na některého z jednatelů.  

 

Předem děkuji, s pozdravem  

  

Adresa Iveta Jelínková   

Petra Bezruče 322 

463 62 Hejnice  

Mobil: 604687363 

Email: ivca.Bianka@seznam.cz 

 

Jednatelé 

Jindřich Berounský, mob.724134370 

Otakar Fortelko, mob. 605263878 

mailto:ivca.Bianka@seznam.cz

