
Koně v Banátu 

 
 

Jen málokde je dnes moţné zaţít místa, kde člověk nemůţe spěchat víc, neţ 

mu umoţní kroky jeho koně – v Banátu ano..... 

 
 

TERÉN: 

 

Terén v Banátu je pro jízdu na koni ideální. Jedná se o krasovou oblast, náhorní planiny 

s dalekými výhledy ( na okolní kopce nebo do údolí Dunaje ) se střídají s lesy a loukami, 

krajina je protkána velmi hustou sítí polních a lesních cest.  

 

Po cestě je možno potkat stáda ovcí s pastevci, pozorovat život na samotách a salaších, 

zastavit se u potoka s funkčními obilnými mlýnky, zajímavostmi jsou krasové útvary, jeskyně, 

bílá vápencová skaliska i zajímavé skupiny balvanů. 

Stačí představit si krajinu z filmů o Vinnetouovi, které se natáčely nedaleko odtud na 

opačném ( tehdy jugoslávském ) břehu Dunaje. 

 

KONĚ: 

 

Chováni jsou silní koně menšího rámce , převážně hnědáci a ryzáci, a to ve dvou typech: 

„muráň“ ( místní používaný název - těžší typ, odpovídá chladnokrevníkovi ) a „lipicán“ ( 

místní výraz pro lehčí typ, chovaný především ve Svaté Heleně )  

 

Koně jsou kovaní podkovami s vysokými ozuby, což je nutná podmínka při práci na velmi 

kamenitých cestách. Proto doporučujeme využívat koně pod sedlem především v kroku. Koně 

jsou díky pravidelnému pracovnímu využití ochotní , v kroku velmi chodiví a vytrvalí.  Jízda 

se tak stává zážitkem i pro jezdce, kteří běžně preferují sportovnější styl vyjížďky.  

 

Nejvhodnější je zapůjčení vždy dvou koní od jednoho hospodáře, kdy koně  jsou na sebe 

navzájem zvyklí. Pokud by měla vzniknout větší skupina jezdců, doporučujeme koně „ 

spřízněných“ majitelů ( např. Maškovi – viz dále).  

 

 

PRO POKROČILÉ  JEZDCE  I  ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY: 

 

Většina hospodářů hosty – jezdce na koních - doprovází, pokud jsou jezdci začátečníci, 

majitel koně vodí.  

Právě v Banátu si mohou proto užít svůj první „nejkrásnější pohled na svět“ i úplní 

začátečníci, kteří ještě nikdy na koni nejeli. 

 

Pokud by turisté měli zájem půjčit si koně bez doprovodu ( u těch hospodářů, kteří to 

umožňují ), je velmi nutná dostatečná předchozí zkušenost v jízdě na koni.  

Dalším předpokladem je ohleduplné jednání s koňmi ( koně znamenají obživu pro majitele )   

 

 

VYBAVENÍ: 



 

Ve spolupráci se společností „Člověk v tísni“ byla pro turistické využití koní v českých 

vesnicích v Banátu zakoupena jezdecká sedla . Jedná se o anglická sedla, kvalitní, nová, 

s funkčními třmenovými zámky, s praktickými provázkovými podbřišníky, kvalitními 

třmenovými řemeny. Ke každému sedlu patří také ochranná přilba pro jezdce. 

 

Turistům specializovaným na koně doporučujeme přivézt si vlastní  přilby z důvodu 

vyzkoušené velikosti. Přilby ( uchytil se místní název „kaska“ podle značky prvních 

dovezených přileb ) , které jsou u hospodářů k dispozici, jsou ale nové,velmi pěkné, čisté, 

nepoškozené.  

U některých majitelů je možné vyzkoušet si i svezení na koni bez sedla. 

Uždění koní vychází ze způsobu obdobného při zapřahání, kdy se na ohlávku pro práci 

připíná udidlo. Jezdci by při vedení koní měli mít na paměti, že udidla jsou často ostřejší, než 

jaká se běžně používají u nás. 

Někteří koně nosí také obojek se zvoncem – při jízdě nevadí, naopak je to pro jezdce zajímavá 

zvláštnost. 

U kterých hospodářů jsou sedla a helmy k dispozici, je uvedeno dále v textu, průběţně 

jsou dokupována sedla další. 

 

 

 

ZNAČENÉ JEZDECKÉ STEZKY: 

Pro lepší orientaci jezdců byly vyznačeny okruhy pro jízdu na koni v okolí Gerníku. Jsou 

značeny dle metodiky Klubu českých turistů ( barevná podkůvka v bílém poli ): 

1/ U Sikovic – červená značka, vyhlídková trasa po pláních ke krásné vyhlídce na Dunaj ( 

trvá cca 2 h. ) 

2/ Mlýnky – modrá značka, vyjížďka k potoku s vodními mlýnky, brodění, od mlýnků se lze 

buď vrátit ( celkem cca 2 hodiny ) nebo pokračovat kolem salaše U Petra na okruh Kraku 

Almaš ( trvá cca 4 hodiny ) 

3/ Remízek – žlutá značka, vycházka na vyhlídku ( výhled na Gerník a Dunaj , trvá cca 1,5 

hodiny ) 

4/ K Vohradám – modrá značka, po gernických pastvinách ke křížové cestě a pramínku ( 

trvá cca 2 h. ) 

5/ Za Chaloupkojc – zelená značka, mezi poli, krajinou „jako z Vinnetoua“ a bukovým 

lesem (cca 1,5 h.)  

Mapka okruhů je k dispozici u hospodářů, kteří mají koně se sedly, a je také vyvěšena na 

informační tabuli na návsi. 

 

 

BEZPEČNOST: 

 



Pravidlo sedlo + přilba doporučujeme dodrţet . To, ţe hospodáři přilby povaţují za 

samozřejmou pomůcku, je třeba zachovat v obecném povědomí – je to velká výhoda 

oproti situaci v ČR, ţádáme všechny jezdce, aby pomohli tuto tradici udrţet! 

  

Doporučujeme , pokud jezdce nedoprovází majitel koní, před vyjíţďkou určit trasu, po 

které se budou jezdci pohybovat a které jsou povinni se držet ( např. s variantou prodloužení o 

další předem domluvený úsek ).  

 

Vzhledem k charakteru terénu v Banátu ( náhorní planiny ) je třeba sledovat vývoj počasí a 

dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla, pokud se týče bouřky. 

Majitel může před zapůjčením koně požadovat podpis na „smlouvě o zapůjčení koně“ ( 

obsahuje bezpečnostní pravidla ). 

 

 
VYJÍŢĎKY NA VOZECH: 

 

V Banátu je to způsob,  umožnit vyjížďku s koňmi  i začátečníkům, rodinám s dětmi, 

seniorům a nejezdcům. 

Hospodáři jsou s koňmi a s vozem zvyklí projíždět pro nás  zcela nevídaným terénem, což 

přináší  nezapomenutelné zážitky.  

Nabízí se také kombinace vyjížďka + piknik v přírodě  ( jídlo s sebou v koších ). 

  

Vozy se běţně vyuţívají i k dopravě turistů a jejich zavazadel mezi vesnicemi.  

 

Tipy na cestu s vozem: Gerník – Rovensko  ( celodenní výlet nebo odvoz) 

                                       Gerník – kaňon řeky Nery ( celodenní výlet, nejčastěji jp. Beránek ) 

                                       Gerník – vodní mlýnky U Petra ( piknik, koupání ) 

                                       Gerník – Sikovice ( na trh ) 

                                       Sv. Helena - Gerník ( celodenní výlet nebo odvoz ) 

                                       Sv. Helena – skála nad Dunajem ( piknik s opékáním, výhled ) 

                                       po okolí Sv. Heleny ( Kulhavá skála apod. ) 

 

                                       

 

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI PRO MILOVNÍKY KONÍ: 

 

Výlet za divokými koňmi – ze Svaté Heleny je oblíbeným cílem výletu ostrov na Dunaji, kde 

je možno pozorovat stáda divoce žijících koní  ( zařídí ve Sv. Heleně p. Tábora, Tel.: 

+40 724 680 241 nebo p. sedlář Hrůza, Tel.: +40 729 285 659, +40 732 915 948 )   

 

Návštěva kovárny v Gerníku 

 

Trhy v Gerníku ( každou poslední neděli v měsíci ) a v Sikovicích ( rumunská vesnice cca 7 

km od Gerníku - každou první a třetí neděli v měsíci ) – koně, další hospodářská zvířata,  

postroje, hospodářské a domácí potřeby, ovoce a zelenina atd. 

 

  

 

CENY: 

 



Doporučujeme dohodnout si cenu za službu předem  - běžná cena jízdy na koni je 150 Kč na 

hodinu ( v Banátu lze platit i v českých korunách ), je možné ale samozřejmě dohodnout i 

delší výlety a putování ( 800 Kč za koně a den ).  

Celodenní výlet vozem stojí dohromady 2000 Kč ( pro cca až 6 i více osob dle velikosti vozu 

a množství zavazadel ). 

Výlet lodí ze Sv. Heleny na ostrov v Dunaji ( stáda divokých koní ) s pečením ryb stojí dle 

počtu osob cca 300 Kč na osobu. 

 

 

 

JAK JEŢDĚNÍ NEBO CESTU S VOZEM DOHODNOUT: 

 

Ačkoliv jsou u hospodářů uvedena telefonní čísla, běžným způsobem funguje i domluva, kdy 

navštíví turisté hospodáře přímo u něho doma co nejdříve, jakmile si svůj program naplánují . 

Často tak lze domluvit ježdění nebo vůz ještě na týž den. Delší cesty a výlety, pikniky, loďky 

atd.  je třeba domluvit raději nejméně den předem. 

Může se stát, že hospodář bude muset s koňmi na pole, pak se ježdění domlouvá třeba na 

hodiny k večeru, po návratu z pole. A co takhle vydat se na pole s hospodářem, pomoci mu a 

podívat se, jak se polní práce dělají s koňským spřežením? 

 

 

 

KONTAKTY: 

 

Rovensko 

 
jízda na koni ( v sedle ) 

 

p. Josef Pinkava 

– koně Riga a Kubík  

– ulice s červenou značkou směrem na Gerník, dům vpravo s větrným mlýnkem na 

zahradě 

– zkušeným jezdcům majitel půjčuje koně i bez doprovodu 

– Tel: +40 726 514 911, +40 728 369 463 

  

 

Gerník 

V Gerníku není všude dosažitelný telefonní signál. Pokud byste chtěli ježdění či vůz domluvit 

předem, je možné se obrátit na knihovníka pana Josefa Merhauta (tel.: +40 731 926 378, 

+40 355 540 084, +40 355 540 085,  e-mail: petr_glaser_girnic@yahoo.com, 

josef.merhaut@seznam.cz 

 
jízda na koni ( v sedle )  

 

p. Beránek,  č.p. 238 

– koně Riga a Dora 

– ulice U Potůčka ( na Velké straně ulička dolů naproti ozdobné studni ) 

mailto:petr_glaser_girnic@yahoo.com
mailto:josef.merhaut@seznam.cz


– zkušeným jezdcům majitel půjčuje koně i bez doprovodu 

 

 

Maškovi č.p. 211 

- koně Vilma a Dora 

- dům na „špici“ křižovatky cest – rozdvojení do Moldavy a na Rovensko 

- koně mohutnějšího typu 

- Tel.: +40 727 295 838 

 

 

Maškovi č.p. 104 

- koně Dora a Riga 

- dům nalevo v ulici k rumunskému penzionu 

- velmi klidní mohutnější koně 

 

 

Maškovi č.p. 210 

      -     koně Rigo a Šargu 

      -     první dům vlevo - konec vsi za odbočkou na Rovensko 

      -     Tel.: +40 732 628 048, skype: masek210 

 

 
Kapicovi, č.p. 212, pan Nedvěd 

- koně  Róza a Vilma  

- dům vpravo v ulici k rumunskému penzionu 

- Tel.: +40 723 788 253 

 

 

svezení bez sedla 

 

p. Křeš č.p. 220 

      -     ulice U Potůčku ( na Velké straně ulička dolů naproti ozdobné studni ) 

 

 

vozy  mají k dispozici: 

 

p. Josef „Zelí“ Mašek, č.p. 112, Tel.: +40 727 495 763 

Nedvědovi, č.p. 117 (Karel Nedvěd) 

p. Nedvěd, č.p. 120 

p. Nedvěd, č.p. 122 

p. Šrámek, č.p. 90 

p. Rod, č.p. 164 

Maštalířovi, č.p. 127 

p. Mašek, č.p. 103 

+ také všichni hospodáři, kteří mají koně pro jízdu na koni  

 

 

návštěva kovárny 

 

Maštalířovi, č.p. 127 – kovárna 



- kromě prohlídky kovárny i prodej dobrého domácího vína, ubytování 

- Tel: +40 727 495 763 

 

 

Sv. Helena 
 

jízda na koni ( v sedle ) 

 

p. Pek, č.p. 35 

- koně Linda a Kydran 

- oranžový rohový dům na hlavní křižovatce  

- koně lehčího typu 

- majitel nechá jet turisty i bez doprovodu, pokud jsou dobří jezdci 

- k dispozici i unikátní plně funkční historické sedlo 

- Tel.: +40 720 311 486 

 

p. Švejda, č.p. 3 

      -     koně Dojna a Pubi 

      -     dům nalevo na hlavní ulici směrem k Dunaji 

      -     mohutnější koně, jedinečná možnost svézt se pod dozorem majitele na hřebci 

 

p. Kopřiva, č.p. 193 

     -      dům v poslední boční ulici směrem k Dunaji, vedle starobylé chaloupky ) 

     -      koně Dojna a Láci 

     -      Tel.: +40 731 261 021 

 

 

vozy mají k dispozici: 

 

p. Tábora, č.p. 123 ( dům s obrázky jelenů vlevo za obchodem ), Tel.: +40 724 680 241 

+ ev. další povoz od Hrkalových 

p. Salaba, č.p. 121 

Šibalovi ( vedle baptistického kostela ) 

+ také všichni hospodáři, kteří mají koně pro jízdu na koni 

 

Pozn.  

Pokud není uvedena i jiná možnost ( Rovensko, Gerník p. Beránek, Sv. Helena p. Pek ) , 

majitelé poskytují koně pod sedlo jen s vlastním doprovodem.  

  

 

......a zajímavost na závěr – jakmile vyjde kůň v Banátu ze stáje, připíná mu hospodář 

na ohlávku červený ozdobný střapec. Hříbata dostávají červenou mašli kolem krku. 

Obojí z jednoho důvodu – pro štěstí ........ 

 

 

AŤ VÁM  KONĚ  JDOU ( neboli HAJDÁ – tak se na koně volá v Banátu ....) ! 

 

 

Gerník/České Budějovice, květen 2011                                                  Ing. Milena Andrlová      


