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členům odboru KČT Turistika na koni 
jihočeským stanicím turistika na koni a značkařům jezdeckých stezek 
všem dalším milým partnerům sdružení Turistika na koni 
 
 
Vážení a milí přátelé, 
 
dovolte mi oznámit Vám, že byl úspěšně dokončen a z evropských fondů již proplacen projekt 
INTERREG „Turistika na koni, rozvoj atraktivní novinky v oblasti cestovního ruch v Jihočeském kraji“.  
 
Po dokončení projektu se Jihočeský kraj může pochlubit systémem celkem téměř 1000 km jezdeckých 
stezek se 120 stanicemi, tento systém je unikátní nejen v ČR, ale i v rámci celé Evropy. 
Stezky mají napojení přes hranice krajů i do zahraničí a co je nejdůležitější – začíná na nich být čím dál 
čilejší provoz. 
Systém je doplněn úvazišti pro koně, pro stanice byly zajištěny propagační materiály, mobilní boxy pro 
koně, bylo zavedeno jednotné označení stanic, desítky zájemců absolvovaly semináře ( značení stezek, 
zdravověda, doprava koní ). 
Turistika na koni byla propagována na řadě akcí ( od jezdeckých dnů v malých stájích až po veletrh 
Equitana v Essenu ). Pro skupiny jezdců, cestovní kanceláře, tisk i pro další zájemce bylo připraveno 
mnoho praktických „balíčků“ – příkladů tras putování v sedle. 
Díky stanovení a dodržování pravidel pro chování turistů v sedle se neobjevily ve spojitosti s provozem 
na stezkách problémy. 
 
Všichni zúčastnění, kteří jakoukoli formou pomáhali k úspěšné realizaci projektu a všichni, kteří 
budou výsledky projektu udržovat, si zaslouží veliké poděkování!  
 
Dokončením projektu samozřejmě nekončí naše činnost.  
 
Co připravujeme do budoucna? 
 
Vlastní fungování sdružení Turistika na koni: 
členská schůze se koná každoročně v lednu na některé ze stanic ( v tuto chvíli má sdružení cca 50 členů a 
členové stále přibývají ) 
Sdružení zajišťuje a koordinuje všechny následující činnosti 
 
Údržba a značení stezek v JČ: 
údržba – provádí se poprvé po roce od vyznačení a pak každé tři roky ( financuje centrála KČT u tras, 
které již byly osazeny plechovými směrovkami, ostatní trasy bude třeba postupně směrovkami vybavit ).  
nové stezky – budou se značit v případě získání dalších fin. prostředků  
Cílem je, aby každý značkař byl členem KČTa měl „svůj“ stálý úsek stezky 
DALŠÍ NOVÍ ZNAČKAŘI ( i např. pro údržbu již existujících značek ) JSOU VÍTÁNI , ZÁJEMCE 
ZAUČÍME!  
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Registrace a propagace jihočeských stanic: 
stanice členů KČT – veškeré výhody, které dokážeme získat – označení stanic, prezentace na veletrzích, 
posílání zájemců o putování v sedle, médií apod. právě na tyto stanice, uvedení maxima údajů včetně 
odkazů na ev. www stránky stanice na mapách a na internetu 
stanice nečlenů KČT – jen  vyznačení místa, názvu  a uvedení telefonního čísla na mapách a na internetu 
Cílem je, aby každá stanice přihlásila svého zástupce do KČT a aby se kontakty a provoz mezi 
stanicemi co nejvíce rozběhly 
 
Provoz stránek www.turistikanakoni.cz
na tyto stránky budeme od této chvíle dávat všechny zprávy, po instruktáži v lednu 09 rádi zveřejníme i 
příspěvky členů. POZOR - zprávy už nebudou rozesílány e-mailem, pouze členové KČT , kteří nemají 
přístup k internetu,  budou dostávat po dohodě nejdůležitější zprávy v písemné formě 
 
Příprava map a katalogů stanic: 
včetně zakreslení jezdeckých stezek do map KČT 1:50 000, GPS podkladů atd. 
 
Prezentace a propagace na akcích, v médiích: 
bude zajišťována především tam, kde bude účast odboru nějakým způsobem dotována „odjinud“ ( např. 
veletrh Regiontour, mezinárodní veletrh jezdecké turistiky v Lysé nad Labem – letošní 1. ročník, který se 
„narodil“ vlastně díky nám, měl velký úspěch ), využití Katalogu akcí KČT, společné akce s Jihočeským 
krajem, Hospodářskou komorou atd.  
 
Pořizování úvazišť a ohrad pro koně, propagačních materiálů,  pořádání seminářů a kurzů 
dle budoucích finančních možností 
 
Pomoc členům KČT, kteří nejsou z Jihočeského kraje: 
Pomoc s propagací jejich činnosti a s rozvojem turistiky na koni v jejich působišti dle možností, s tím, že 
si v budoucnu po získání zkušeností, kontaktů a spolupracovníků mohou založit vlastní odbor KČT, 
pokud budou chtít. 
 
Spolupráce s ostatními organizátory turistiky na koni a  s institucemi v ČR i v zahraničí: 
společná snaha získat prostřednictvím projektů další finanční prostředky na rozvoj turistiky na koni ( zde 
je velký prostor pro iniciativu všech členů – dotace obcí, mikroregionů atd. ) 
 
 
Nové zájemce o členství v KČT mezi sebou rádi přivítáme, kromě výše uvedených výhod se mohou 
s dalšími výhodami členství seznámit na www.kct.cz. 
 
 
 
Těšíme se na další spolupráci s Vámi! 
 
Ať Vám koně jdou! 
 
 
 Ing. Milena Andrlová 
 předseda  
 Turistika na koni, odbor při KČT Jihočeský kraj 
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