KOŇSKÉ TRASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI
HORSE TRAILS IN THE ZLÍN REGION
REITSTRECKEN IN REGION ZLÍNSKO

Vážení přátelé, milí příznivci koní,
máte v rukou brožurku, která Vám přináší informace o hipostezkách na území Zlínského
kraje.
V roce 2011 je možné se ve Zlínském kraji na koni projet po 7 hipostezkách různé délky i
náročnosti. Najdete zde popisy tras, jejich jednotlivé správce, informace o zajímavých místech
v okolí tras a další informace k pohybu na koňských stezkách.
Hipoturistika je novým produktem cestovního ruchu a Zlínský kraj v oblasti hipoturistiky
nabízí návštěvníkům barevnou nabídku hipoproduktů a tak si každý zájemce má možnost najít
to, co je jeho srdci blízké.
Zvonivý klapot kopyt Vám přejí
za HYJÉ - koně Zlínského kraje, o.p.s.
Ing. Josef Balaštík
předseda správní rady

Ing. Jana Fatěnová
ředitelka

Mgr. Bc. Iva Hlobilová
projektová manažerka

Vítězná fotografie fotosoutěže 2010 „Svět koní“ fotografky Kristýny Holčákové.

HYJÉ – koně Zlínského kraje, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost HYJÉ – koně Zlínského kraje, o.p.s. je řídící a
koordinační strukturou zastřešující rozvoj cestovního ruchu spojeného s koňmi na bázi
partnerství obcí, podnikatelských subjektů a neziskových organizací ve Zlínském kraji. Vznik
obecně prospěšné společnosti byl iniciován v rámci krajského projektu HYJÉ - koně Zlínského
kraje, který probíhal od dubna 2006 do května 2008. Samostatná činnost HYJÉ – koně
Zlínského kraje, o.p.s. je zajišťována od června 2008 z členských příspěvků jednotlivých
zakladatelů a je vyvíjena snaha o získání dalších dotačních zdrojů. Zlínský kraj je partnerem
o.p.s. a na její činnost finančně přispívá. V současnosti má společnost 30 zakládajících členů.
HYJÉ – koně Zlínského kraje, o.p.s. je nosnou informační institucí pro odbornou i širokou
veřejnost zajímající se o celkové dění ve světě koní Zlínského kraje.
Společnost zajišťuje všeobecně prospěšné služby, mezi něž patří aktualizace databáze
subjektů působících v sektoru koní, koordinace činností a aktivit spojených s koňmi tj.
propagace a prezentace členských subjektů a sportovních, kulturních a chovatelských akcí.
Dále se zabývá vzděláváním nejen členské základny, ale i široké veřejnosti např. při semináři
zaměřeném na první pomoc při úrazech v jezdectví, společnost pořádala také jedinečný
seminář „Bezpečná hipoturistika“ seznamující se základy turistiky na koni a hipoturistiky.
Probíhá spolupráce s akreditovaným střediskem MVDr. E. Nesňalové při kurzu „Cvičitel –
instruktor pro všechny“. Společnost poskytuje informační servis a pomoc při zpracování
možných zdrojů financování z rozvojových projektů. Sama se na několika projektech podílí.
Společnost se zabývá přípravou a administrací partnerských projektů s širokým dopadem do
oblasti hipoturistiky, dohled nad rozvojem služeb v hipoturistice a rozvíjením sítě hipotras.
Další aktivitou společnosti je pomoc při revitalizaci dostihového závodiště ve Slušovicích.
Je navázána spolupráce s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, která
umožňuje rozšíření prezentace akcí spojených s koňmi pro širokou veřejnost.
Pracovní úsilí společnosti se výraznou mírou odrazilo v rozšíření širokého povědomí
všech zájemců o koňskou problematiku v jejím nejširším pojetí.
Máte o tyto aktivity zájem? Připojte se k nám.
Všechny informace spojené s pestrou paletou koňského dění v Zlínském kraji a informace
o HYJÉ - koně Zlínského kraje, o.p.s. najdete na www. hyje.cz, který společnost spravuje.
za HYJÉ - koně Zlínského kraje o.p.s.
Ing. Josef Balaštík
předseda správní rady

Ing. Jana Fatěnová
ředitelka

Kontakty:
HYJÉ - koně Zlínského kraje, o. p. s.
Nám. Míru 3287
767 01 Kroměříž
IČ: 282 73 796

Mgr. Bc. Iva Hlobilová
projektová manažerka

Ředitelka HYJÉ – koně Zlínského kraje, o.p.s.
Ing. Jana Fatěnová
Telefon: 733 539 239, e-mail: info@hyje.cz

Projektová manažerka
Mgr. Bc. Iva Hlobilová
Telefon: 733 739 502, e-mail: hlobilova@hyje.cz
Zde nás zastihnete vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin.
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KOŇSKÉ TRASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI
HORSE TRAILS IN THE ZLÍN REGION
REITSTRECKEN IN REGION ZLÍNSKO
Po celé dějiny provází člověka po boku kůň, aby mu byl nenahraditelným pomocníkem i
partnerem. Dlouhá staletí byl hojně využíván v zemědělství, sehrál důležitou roli ve válečných
obdobích, sloužil jako nezastupitelný dopravní prostředek a významně tak přispěl k rozvoji
civilizace.
Toto odvěké spojenectví člověka s koněm postupem času mění svůj charakter. Znovu
začínáme objevovat výjimečné vlastnosti těchto kdysi divokých tvorů a ti se stávají našimi
přáteli, kteří nás přitahují jako magnet, aniž bychom tušili proč…
Volnost, svoboda, harmonie, důvěrný a uzdravující kontakt člověka s přírodou - to jsou pocity,
které ve spojení s poznáváním krás našeho malebného kraje můžeme díky hipostezkám
poznávat netradičně i z koňského hřbetu. Přestože je turistika na koni poměrně mladým
odvětvím v oblasti cestovního ruchu a až v posledních letech začíná nabírat na významu, je to
nový a vítaný způsob trávení volného času, přičemž se jedná o pobyt v přírodě a převažuje zde
především poznávací složka nad sportovně – technickou. Neoddiskutovatelným přínosem je
také společnost ušlechtilých zvířat – koní. Poznat krásy kraje z koňského hřbetu tedy mohou jak
zájemci z řad stálých „koňáků“, tak také turisté toužící po aktivním odpočinku.
Jsme potěšeni, že tvůrci stezek vsadili na atraktivní formu turistiky, která umožňuje
nevšední pohled na přírodu, vše v dokonalém souladu s přírodou díky čtyřnohým společníkům.
Doufáme, že i tyto stezky budou brzy jedním z mnoha lákadel k návštěvě našeho pestrého a
přírodně i kulturně nesmírně bohatého Zlínského kraje.
Co tedy závěrem popřát hipostezkám Zlínského kraje? Především ohleduplné uživatele,
nejen k nim, ale také k okolní přírodě, jejím přirozeným obyvatelům i ostatním milovníkům
přírody, kteří se od nynějška mohou setkat i s turisty na koních. Správcům jednotlivých stezek
jako hostitelům spokojené návštěvníky, nadchnuté a „nakažené“ kouzlem kraje, kteří se k nim
budou rádi vracet. A uživatelům hipostezky? Ať Vám koně jdou!

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEZDCŮ NA KOŇSKÝCH TRASÁCH
RIDING ETIQUETTE ON HORSE TRAILS
EMPFEHLUNGEN UND BELEHRUNGEN FÜR ALLE BENUTZER
DER REITSTRECKEN
Pravidla chování jezdců na koňských trasách
V zájmu ochrany majetku vlastníků pozemků, s jejichž laskavým
souhlasem jsou stezky značeny, v zájmu ochrany zdraví jezdců i
koní a v zájmu respektování pravidel společenského chování je
na stezkách nutno dodržovat tato pravidla. Předpokládáme, že na
některých úsecích bude nutno pravidla rozšířit v souladu se
specifickými požadavky toho kterého území.
 Ve vztahu k životnímu prostředí i provozu na stezce jsou nejvhodnější skupinky 3 – 8
jezdců.
 Nevjíždějte do luk, polí nebo lesních porostů a nerušte zvěř. Dbejte místních omezení a
nařízení na některých úsecích stezky (klid pro zvěř, těžba dřeva).
 Buďte ohleduplní k ostatním uživatelům stezek. Upozorněte lidi před sebou, že budete
předjíždět a zpomalte tak, abyste je bezpečně minuli. Chodce míjejte zásadně v kroku,
zvláštní opatrnost věnujte cyklistům, předjíždějte výhradně zleva.
 Na frekventované nebo rozbahněné stezce jezděte v zástupu. Buďte ohleduplní
k povrchu stezky, který kopyta koní mohou poškodit.
 Cválejte pouze v bezpečných a přehledných úsecích, překážky z důvodu bezpečnosti
raději překročte nebo obcházejte. Úzké ohyby cesty projíždějte krokem.
 Pokud se rozhodnete tábořit mimo stanice, učiňte tak na vyhrazeném tábořišti nebo na
místě, kde Vám to dovolil majitel pozemku.
 Chraňte prostředí stezky, odvezte si s sebou všechny odpadky a nezapomeňte ze stezky
odstranit trus vašeho koně.
 Buďte očima i ušima sítě stezek. Upozorněte stanici na možné problémy (vyvrácené
stromy, poškozené značení, vysypané odpadky, sesuv půdy apod.).
 Dodržujte lesní, silniční zákon (např. doprovod psů).
 Každý jezdec vjíždí na stezku na vlastní nebezpečí. Pokud při jízdě utrpí úraz, újmu nebo
úraz daný charakterem prostředí nebo terénu, nemůže požadovat náhradu po vlastníkovi
lesa či pozemků, ani po žádném dalším zainteresovaném subjektu.
 Mějte na paměti, že ostatní lidé na stezce nemusejí znát koně a jejich reakce. To, jak se
zachováte, vytvoří obraz místních jezdců.
 Na otázky odpovídejte s ochotou, jste v té chvíli představitelem všech jezdců.

Děkujeme!

HIPOTRASA BESKYDY
Správce trasy

Informace o akcích
Vaziště, napaječky
Zajímavá místa v okolí

Barva a délka trasy

Dvůr u kříža – Vladimír Křenek, Velké Karlovice 999, 756 06 Velké
Karlovice, tel: 731 429 840, 571 444 200, dvurukriza@seznam.cz,
www.dvurukriza.kvalitne.cz
ne
ne
Minigalerie, kaple sv. Trojice v Jezerném, památník obětem 2. světové
války, Hospoda U Slaměnky (byla postavena Františkem Jánským na
bývalé rušné, formanské cestě z Velkých Karlovic do Rožnova).
Restaurace U Muzea (Dnešní budova stojí na místě jedné z nejstarších
karlovských hospod), Usedlost U Pasečanů (Na začátku údolí Podťaté
za pilou Timber stojí od roku 1793 první zděný dům Karlovic.)
Buk na Bařince (Stále ještě nádherný strom, stojící v místech bývalé
hájovny na Bařince, na hřbetu mezi údolími Podťaté a Malé Hanzlůvky.)
Buk nad Šturalovým v Podťatém Když byl při výstavbě silnice na
Kasárna v roce 1931 zasypán materiálem, vypadalo to, že nepřežije.
Přesto stojí dodnes a vypráví se o něm pověst o ukrytém pokladu)
16 km modrá

Další informace:
K dispozici celoročně 1 kůň k zapůjčení s doprovodem.
Otvírací doba: denně 14:00 - 18:00 (platí pouze pro doprovod na trase, jinak dle penzionu Dvůr u kříža).
Kapacita ubytování: 12
Ubytování v soukromí: Ano
Kapacita stravování: 12
Vlastní vaření: Ano
Počet míst k ustájení vlastního koně: 1
Počet koní k zapůjčení s doprovodem: 1

Krmení v ceně: Ano
Jezdecký okruh: Ano
Ustájení v boxech: Ano
Vázaná stání uvnitř: Ano
Ohrada: Ano
Pastvina: Ano

Popis trasy: Okruh využívá tras v okolí Velkých Karlovic. Trasy umožňují výhledy z hřebene Vsetínských vrchů na
panoráma Javorníků a Beskyd. Většina okruhu vede lesy a loukami , částečně po nezpevněných a zpevněných
cestách. Hlavní zázemí okruhu je statek Dvůr u kříža ve Velkých Karlovicích, který nabízí možnost ustájení i
ubytování. Okruh je veden v nadmořské výšce 500 až 900 m. Zaměstnanci zařízení Dvůr u kříža ve Velkých
Karlovicích zajišťují také správu této atraktivní trasy.

Důležitá upozornění pro uživatele trasy:
1. Jezdecký okruh Beskydy je veden po území Chráněné krajinné oblasti Beskydy a ptačí oblasti Horní
Vsacko a platí zde omezení daná zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (zejména § 26,
odstavec (1) tohoto zákona, který mj. například zakazuje tábořit a rozdělávat oheň mimo vyhrazená místa.
2. Respektujte, prosím, omezení provozu na okruhu v úseku Javorníček, kaple - Štrčková, kaple (1. zóna
CHKO Beskydy) v době min. 2 dny po intenzivních srážkách či jarním tání. Nezpevněný povrch lesních a
polních cest je v této době rozměklý a předejdete tak nadměrnému poškození cesty, kterou kromě jezdců
využívají také pěší turisté a cyklisté. Jedná se o jednu z přírodovědně nejcennějších partií celého jezdeckého
okruhu i moravské části Javorníků.
3. Část okruhu je vedena v souběhu s vyznačenými turistickými trasami pro pěší a s cyklostezkami (žlutá v
úseku Javorníček - Příslop, zelená v úseku Příslop - U Kuřičků), proto buďte, prosím, ohleduplní.

Mapa hipotrasy Beskydy:

MALÝ JEZDECKÝ OKRUH VIZOVICKO
Správce trasy
Informace o akcích
Vaziště, napaječky
Zajímavá místa v okolí
Barva a délka trasy
Poznámka

Ing. Šomanová Lenka, Křekov 20, 766 01 Křekov, tel: +420.603 879
047, lenka.somanova@seznam.cz, www.lipina.cz ,
Den koní, Hubertova jízda – kontakt a informace
lenka.somanova@seznam.cz, www.lipina.cz.
ne
Hotel Jelenovská, Koliba (restaurace), Židovský hřbitov, Hrad Broumov,
Hložecká kaple.
20 km, zelená
Okruh navazuje na Velký jezdecký okruh VIZOVICKO, je zde tedy
možnost prodloužení tohoto okruhu o Velký okruh. Trasa vede malebnou
oblastí Vizovických vrchů, loukami, pastvinami a částečně lesem v
nadmořské výšce 350 až 600 m. Pozor na souběh s cyklotrasami i
turistickou trasou! Okruh zaznačen v turistické mapě 80 Vizovické
vrchy Kartografie Praha, a.s.

Další informace:
K dispozici celoročně minimálně 25 koní plemene český teplokrevník a anglický plnokrevník a také poníci.
Otvírací doba: dle telefonické dohody.
Kapacita ubytování: 40
Hotel v místě: Ano
Turistické ubytování v místě: Ano
Chaty: Ano
Stanování: Ano
Kapacita stravování: 15
Vlastní vaření: Ano
Počet míst k ustájení vlastního koně: 10
Letní tábor na koni: Ano
Cvičitel, jezdecká škola, kurzy: Ano
Krmení v ceně: Ano

Jezdecký okruh: Ano
Venkovní jízdárna: Ano
Ustájení v boxech: Ano
Volná stání uvnitř: Ano
Ohrada: Ano
Pastvina: Ano
Transport koní: Ano
Sedlovna: Ano
Komunikační jazyky: Anglický, český, německý,
ruský, slovenský

Popis trasy: Stezka začíná na farmě Lipina, kde navazuje na trasu vedenou z Vysokého Pole, vedoucí přes farmu,
zadní bránou směrem k lesu, kde se napojuje na pastvinu. Tu je nutno přejet kolmo, vzhůru co nejblíže ke hrazení
pastviny. V levém horním rohu se nachází průhon na nezpevněnou obecní lesní cestu. Délka pastviny činí cca 500
m. Trasa poté pokračuje po lesní cestě a následuje prudké stoupání 200 m. Po vystoupání do lesa vede trasa
vlevo, po široké lesní nezpevněné svážnici (pozor, souběh s turistickou trasou) po 1500 m vjezd na asfaltovou
cestu k Hotelu Jesenovská. V sezóně pozor na projíždějící auta rekreantů (1 km). Po cestě k hotelu za areálem
hotelu se trasa stáčí vlevo, vede dolů z kopce (zde se opět nachází souběh s turistickými trasami) po nezpevněné
lesní cestě směr Koliba. Po 100 m prudké klesání dlouhé 700 m. Klesání ústí v pískovcovou cestu, vede vlevo cca
1200 m ke Kolibě (zde k dispozici restaurace, občerstvení). Vpravo lze u výjezdu na cestu odbočit k „Andělíčku“ a
vrátit se zpět na původní trasu. Od Koliby vede trasa po asfaltové svážnici LČR k Židovskému hřbitovu. Délka
úseku je cca 2500 – 3000 m, pozor na opětovný souběh s cyklotrasou. Dále od hřbitova směr Brumovský Hrad, na
rozcestí vlevo dolů po nezpevněné cestě k výjezdu na louku. Přes louku kolmo vpravo, nad sadem je zřetelná
cesta k hradu. Délka úseku židovský hřbitov – Brumovský hrad je 1500 m. Od hradu příkré klesání (100 m)
k Brumovským rybníkům na asfaltovou svážnici LČR, která vede vpravo nahoru směrem k „HLOŽECKÉ KAPLI“ –
délka úseku cca 6 km, poslední 1 km po částečně zpevněné lesní cestě.
Od Hložecké kaple po nezpevněné lesní cestě 1km dolů z kopce zpět na křižovatku nad stájí a dále pak
„proti srsti“ až ke stáji Lipina.
Důležitá upozornění pro uživatele trasy:
Vzhledem k tomu, že je okruh částečně veden přes CHKO Bílé Karpaty, je třeba respektovat omezení provozu po
nezpevněných částech stezky a to především za deštivého počasí a po vydatných srážkách – aktuální informace
na telefonu +420 603 879 047, Ing. Lenka Šomanová. Taktéž je nutno pečlivě zavírat průhony pastvin a být
obezřetný při souběhu trasy s cyklotrasami a turistickými trasami.

Mapa Malého jezdeckého okruhu Vizovicko:

VELKÝ JEZDECKÝ OKRUH VIZOVICKO
Správce trasy
Informace o akcích
Vaziště, napaječky
Zajímavá místa v okolí
Barva a délka trasy
Poznámka

Josef Zicha, starosta obce Vysoké Pole, 606 766 008, obecvp@volny.cz
Pietní akt na Ploštině, Celostátní výstup na Klášťov - kontakt a informace
www.vysokepole.cz, www.kct.cz.
K dispozici po domluvě seno, voda i jádro, situovány v obcích Vysoké
Pole, Vlachova Lhota, Drnovce, Tichov, Loučka, Pozděchov a Prlov.
Národní kulturní památník Ploština, vodní tvrz – kaštěl, pohřebiště lidu
popelnicových polí, Hradiště – tvrz.
38 km, zelená
Podrobná kilometráž trasy k dispozici na www.hyje.cz. Okruh navazuje
na Malý jezdecký okruh Vizovicko na farmě Lipina. Okruh zaznačen
v turistické mapě 80 Vizovické vrchy Kartografie Praha, a.s.

Popis trasy: Trasa začíná ve Vysokém Poli v místě, kde je vybudován informační dvůr s informacemi o trase a s
přístupem na internet. Trasa pokračuje směrem k vrcholu Klášťov kolem hospodářského dvora. Trasa nejprve
mírně stoupá, potom klesá, vede převážně mezi poli. Po cestě se nachází několik křížů a kaplí, nedaleko cesty je
studánka. V tomto úseku trasa kopíruje značenou turistickou trasu. Ve Vysokém Poli možnost občerstvení v
Hostinci na Lesovni, Vysoké Pole 80 (úvaziště pro koně, napáječka) a možnost ubytování v chatě U Ovesných
(možnost ustájení 4 koní ve stodole, více koní v ohradě. Po překročení potoka trasa stoupá lesem. Trasa vede
lesem, střídavě stoupá nebo jde po rovině. Poblíž trasy se nacházejí dvě studánky. V tomto úseku trasa kopíruje
značenou cyklostezku. Trasa vede lesem. Nejprve 800 m stoupání, možnost odbočení doleva směrem k vrcholu
Klášťov. Dále 700 m klesání. Na začátku úseku je vybudováno odpočívadlo. Prvních 700 m vede trasa lesem, poté
mezi loukami a poli, v poslední části úseku prochází přes obec Drnovice. Největší část tohoto úseku vede po
asfaltové komunikaci, která slouží jako obslužná při úpravě lesa a okolních pozemků a je velmi málo
frekventovaná. Při přechodu přes obec vede část trasy po hlavní silnici, jedná se o dva úseky dlouhé přibližně 400
m a 100 m. Část úseku, která vede po hlavní komunikaci a přes obec, kopíruje značenou turistickou a
cykloturistickou trasu. Poblíž trasy se nachází NKP Ploština, kde se nachází úvaziště a napáječka. V obci Drnovice
se také nachází úvaziště a napáječka navíc je zde možnost občerstvení a přístupu na internet v pohostinství U
Bodláků. Prvních 800 m vede trasa mezi poli, potom lesem. Nejprve stoupá, potom mírně klesá směrem k
Tichovskému potoku. V tomto úseku trasa kopíruje značenou turistickou trasu. Po překročení Tichovského potoka
cesta opět stoupá po lesní nezpevněné cestě. Trasa vede přes mírný vrchol mezi poli. Trasa prochází obcí
Vlachova Lhota. Zhruba v polovině úseku se nachází odbočka doprava směrem k úvazišti, napáječce a
pohostinství. Prvních 1000 m vede trasa mezi poli, poté lesem. V jedné své části (cca 200 m) vede podél hlavní
komunikace, kterou pak i překračuje. Trasa vede prvních 500 m mezi loukami či pastvinami, poté mezi poli.
Prvních 150 m vede cesta podél hlavní komunikace, pak ji překračuje a jde areálem zemědělského družstva
směrem k lesu. V areálu je úvaziště, napáječka a možnost ubytování. Po vstupu do lesa je nutné překročit
Křekovský potok přes kamenitý brod. Potok je široký 1 m, brod 2 m. Trasa stoupá lesem. Jedná se o spojující
úsek, který je společný pro Malý a Velký okruh. Na odbočce v obci Vlach. Lhota směrem k úvazišti se jedná o
zpevněnou místní komunikaci, která protíná krajskou silnici v délce 190 m. Dále se jedná o zpevněný úsek polní
cesty k úvazišti délka 350 m. Od úvaziště pokračuje trasa po zpevněné míst. komunikaci 520 m. Další část trasy
vede po louce 700 m, která klesá směrem k potoku Vlára. Po překročení tohoto potoka vede trasa po katastru obce
Vysoké Pole. Jedná se o nezpevněnou cestu po loukách, polích a lesem, která opět překračuje potok Sviborka od
Újezda po 330 m( katastr Újezd ), stáčí se doprava a po polní nezpevněné cestě se napojuje na trasu mezi
Újezdem a Vlachovicemi – délka 300 m.
Zde se úsek opět napojuje na značenou turistickou trasu. Dalších 800 m vede trasa mezi loukami a
pastvinami. 2700 m vede trasa lesem, v tomto úseku překračuje hlavní komunikaci. V místě, kde kříží hlavní
komunikaci, se odpojuje od značené turistické značky. Nedaleko tohoto místa se nachází koňská stanice, úvaziště
a napáječka. Dále vede trasa 3300 m mezi loukami a pastvinami. 800 m vede trasa lesem a posledních 400 m
mezi poli. Prvních 1400 m vede trasa po zpevněné komunikaci mezi poli. Poté překračuje obec Újezd, 1100 m
vede po hlavní komunikaci. Z ní pak odbočuje doleva, kde ještě 400 m pokračuje po zpevněné asfaltové
komunikaci směrem k lesu.
U areálu koupaliště a u chaty u lyžařského vleku se nachází úvaziště a napáječka. Trasa vede po hranici
lesa. Tento úsek je dobudováván, bude se jednat o obslužnou komunikaci s povrchem zpevněným penetrací.
Trasa vede mezi poli a v poslední části prochází obcí Vysoké Pole, končí u informačního dvora.

Mapa Velkého jezdeckého okruhu Vizovicko:

HIPOTRASA KORYČANY
Správce trasy

Hipocentrum Koryčany - Milan „Freďák“ Dolínek, Hipocentrum
Koryčany:
Zámecká 328, 768 05 Koryčany, tel. 603 507 337, info@hipo.cz,
www.hipo.cz

Informace o akcích

Westernové závody PARAMETA pohár, Mistrovství České republiky ve
westernu, celoročně tábory a pobyty pro děti i dospělé.
ano, v areálu hipocentra
Židovský hřbitov (0.3km), kostel sv. Vavřince (0.4km), zámek Koryčany
(0.6km), hrad Cimburk
u Koryčan (3.9km), PP
Bralová
(3.9 km) .
8 km, modrá
Trasu lze aktuálně prodloužit dle přání a schopností klienta. Hipostezka
navazuje na hipostezku Po formanských cestách a stezkách křížem
krážem Moštěnkou a Hříběcími horami.

Vaziště, napaječky
Zajímavá místa v okolí

Barva a délka trasy
Poznámka

Další informace:
K dispozici celoročně 30 koní k zapůjčení s doprovodem.
Otvírací doba:od pondělka do pátku 9:00 - 18:00 nebo dle telefonické dohody.
Turistické ubytování v místě: Ano
Venkovní jízdárna: Ano
Stravování v místě: Ano
Veterinář: Ano
Pastvina: Ano
Cvičitel, jezdecká škola, kurzy: Ano
Penzion v místě: Ano
Kapacita ubytování: 70
Krytá jízdárna: Ano

Provozovatel: Stela Dolínková
Krmení v ceně: Ano
Podkovář: Ano
Letní tábor na koni: Ano
Počet míst k ustájení vlastního koně: 20
Kovář: Ano
Sedlovna: Ano
Ustájení v boxech: Ano

Popis trasy: Hipocentrum Koryčany leží mimo město, ale kousíček od náměstí. Je obklopeno
lukami – pastvinami, nedaleko je zámecký park a pak hned okolní lesy Přírodního parku Chřiby.
Mírné kopečky lákají k cykloturistice, turistice i hipoturistice, k níž právě okolní louky a lesy
poskytují ideální podmínky. Pro zájemce o tento druh vyžití byla vyznačena hipotrasa, jejímž
zázemím a výchozím bodem se stalo právě hipocentrum Koryčany.
Trasa
vychází
z
Hipocentra po zpevněné cestě na hranici lesa. Zpočátku Vás čeká mírné počáteční stoupání.
Trasa vede převážně lesem a loukami, průvodce Vám během cesty poskytne informace o
místních legendách a zajímavostech. Profil cesty je nenáročný, s odborným výběrem koně a
doprovodem vhodný i pro začátečníky. Pro klidné absolvování trasy počítejte s cca 2h
strávenými v sedle. Okruh navazuje na hipostezku Po formanských cestách a stezkách křížem
krážem Moštěnkou a Hříběcími horami.

Mapa hipotrasy Koryčany:

HIPOTRASA RANCHE NEVADA
Správce trasy
Informace o akcích
Vaziště, napaječky

Antonín Nevřiva, 603 531 878, mail: info@ranch-nevada.cz, www.ranchnevada.cz
Letní tábory klasické i putovní, celoroční pobyty pro děti i dospělé.
ano, u vjezdu do areálu Ranche Nevada

Zajímavá místa v okolí

Lázně Leopoldov Buchlovice (1.0 km), kostel sv. Martina (1.9 km),
zámecký park Buchlovice (2.0 km), státní zámek Buchlovice (2.0 km),
záchranná stanice volně žijících živočichů (2.0 km), zámek Buchlovice,
hrad Buchlo, obec Tupesy s muzeem tupeské keramiky, Velehrad
s katedrálou, místní lázně Smrďavka.

Barva a délka trasy
Poznámka

6 km, žlutá

Další informace:
K dispozici celoročně 20 koní k zapůjčení s doprovodem.
Otvírací doba: dle telefonické dohody.
Kapacita ubytování: 12
Turistické ubytování v místě: Ano
Ubytování v soukromí: Ano
Chaty: Ano
Stravování v místě: Ne
Letní tábor na koni: Ano
Turistika s vozem: Ano
Cvičitel, jezdecká škola, kurzy: Ano
Plavení koní: Ano
Krmení v ceně: Ano
Krmení k zakoupení: Ano

Jezdecký okruh: Ano
Venkovní jízdárna: Ano
Vázaná stání uvnitř: Ano
Volná stání uvnitř: Ano
Ohrada: Ano
Pastvina: Ano
Transport koní: Ano
Sedlovna: Ano
Hlavní sportoviště: jízda na koni
Typ zařízení: ostatní
Jiné: kočárové služby

Popis trasy: Jezdeckou trasu spravovanou Ranchem Nevada naleznete v krásném prostředí
Chřibů, konkrétněji ve Stupavské vrchovině. Kromě nádherné přírody je velkou devizou oblasti
Buchlovic mnoho zajímavostí k návštěvě v bezprostředním okolí. Hlavním zázemím trasy je již
zmíněný Ranch Nevada, který nabízí možnost ustájení, ubytování i stravování i zapůjčení koně
k vyjížďce. Majitel ranče, pan Antonín Nevřiva, zajišťuje správu trasy a bude také Vaším
průvodcem na jezdecké stezce, či Vám vhodného průvodce doporučí.
Trasa vychází z Ranče a po překročení cesty vede převážně listnatým lesem, s
počátečním stoupáním. Součástí trasy je také výstup na místní skalnaté útvary s komentářem
a informacemi o místních legendách a zajímavostech. Po rovinatém
úseku lesní cestou a
poli následuje klesání směrem k ranči Nevada.
Profil cesty je nenáročný, s odborným výběrem koně a doprovodem vhodný i pro
začátečníky. Pro klidné absolvování trasy počítejte s cca 2h strávenými v sedle.

Mapa hipotrasy ranche Nevada:

HIPOTRASA PO FORMANSKÝCH CESTÁCH KŘÍŽEM
KRÁŽEM MOŠTĚNKOU A HŘÍBĚCÍMI HORAMI
HŘÍBĚCÍ HORY
Správce trasy

Informace o akcích

Vaziště, napaječky
Zajímavá místa v okolí

Barva a délka trasy
Poznámka

MAS Hříběcí hory a Jezdecká stáj Galatík Těšánky – Ing. Galatík Petr,
Zemědělský dvůr, Těšánky 1, 768 02 Zdounky, tel: +420.602 741 251
petr.galatik@g3.cz, www.gruntgalatik.cz.
Cyrilo-Metodějské závody v parkurech, závody O pohár Moravského
venkova v drezuře, Český drezurní pohár, Mistrovství Zlínské oblasti v
drezuře a Pohár moravsko-slovenského partnerství v drezuře, Hobby
vytrvalost, skoky a drezura a oficiální závody v těchto disciplínách.
ano (viz mapa)
Velmi rozsáhlé území - v přímém vztahu k trase je zajímavostí, že bude
spolu se stezkou vybudována rozhledna a vodní mlýn v okolí Těšánek
(viz mapa).
červená, tmavě modrá, zelená, žlutá, - 155 km prochází katastrem 22
obcí
Možnost koupání - rybníky v areálu, projížďky na loďkách.

Další informace:
Otvírací doba: Od pondělka do pátku 7:00 - 16:00 nebo dle telefonické dohody.
Počet míst k ustájení vlastního koně: 3
Cvičitel, jezdecká škola, kurzy: Ano
Krmení v ceně: Ano
Krytá jízdárna: Ano

Venkovní jízdárna: Ano
Ustájení v boxech: Ano
Ohrada: Ano
Sedlovna: Ano

Popis trasy:
Na území MAS - Hříběcí hory prochází jezdecká stezka o délce 155 km katastrem 22 obcí. Hlavní
páteřní trasa začíná v Těšánkách (Grunt Galatík) a vede přes Lebedov, Litenčice, Prasklice, Uhřice,
Dřínov a Zborovice zpět do Těšánek. Další významný úsek přivádí trasu k dalším úsekům, kterými je
celý komplex tras maximálně propojen - zahrnuje obce Lebedov, Hoštice, Morkovice - Slížany a
Troubky. Mnohé odbočky, spojky a dílčí okruhy tvoří síť jednotlivých tras dokonale pokrývajích celé
území MAS Hříběcí hory.
Hipostezka propojuje jednotlivé jezdecké stáje v regionu a turisticky zajímavá místa jako jsou zámek
Litenčice, rozhledna a replika vodního mlýna v Těšánkách, Kostel sv. Jana Křtitele v Uhřicích či Národní
přírodní památka Křéby Všechny trasy jsou značeny v souladu s pravidly doporučenými Klubem
českých turistů. Vybraná místa na trasách jsou doplěna mobiliářem - odpočívkou, úvazištěm pro koně,
informační tabulí a odpadkovým košem.
Značené stezky vedou převážně po polních a lesních cestách, které byly původně formanskými
stezkami - hustě křižovaly toto území a jsou zaneseny ve starších mapách.
Do projektu se zapojilo 11 místních jezdeckých stájí, které nabízejí jezdecký výcvik koní a jezdců,
ustájení koní, nebo pořádají sportovní i rekreační jezdecké aktivity.
Zapojené jezdecké stáje: JS Galatík Těšánky, Hipocentrum Koryčany, JK Pospíšilík Skržice, JK Paráda
Skržice, JS Michaela Fojty Cvrčovice, JK Alima Soběsuky, JS Jan Štěpánek, JK Divooky, Janáskovi Lískovec, Koníran Tetětice, JS Igor Pokorný Honětice

Mapa hipotrasy Po formanských cestách křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami,
Hříběcí hory:

KŘÍŽEM KRÁŽEM MOŠTĚNKOU A HŘÍBĚCÍMI
HORAMI
MOŠTĚNKA – Olomoucký kraj
Správce trasy
Informace o trase

Vaziště, napaječky
Zajímavá místa v okolí

Barva a délka trasy
Poznámka

MAS – Partnerství Moštěnka, www.mas-mostenka.cz
Hlavní páteřní trasa začíná v Kyselovicích a vede přes Bochoř a
Dřevohostice až k Hostýnským vrchům. Další významný úsek přivádí
trasu téměř k městu Hulínu. Značené stezky vedou převážně po polních
a lesních cestách, které byly původně formanskými stezkami - hustě
křižovaly toto území a jsou zaneseny ve starších mapách.
ano (viz mapa)
Hipostezka propojuje jednotlivé jezdecké stáje v regionu a turisticky
zajímavá místa jako jsou zámek Dřevohostice, Kocanda u Beňova,
hrádek Kasařov u Prusinovic nebo Rezervace lidových staveb Rymice. K
odpočinku vzniklo při trase 10 zastavení a jsou na ní umístěny tabule s
mapou trasy.
červená, tmavě modrá, zelená, žlutá, - 75 km, prochází katastrem 25
obcí.
Do projektu se zapojilo 12 místních jezdeckých stájí, které nabízejí
jezdecký výcvik koní a jezdců, ustájení koní, nebo pořádají sportovní i
rekreační jezdecké aktivity.
Zapojené jezdecké stáje: JK Radkova Lhota, TJ Jezdec - Bochoř,
Mariánov o.s., JS Prusy, JK Spirit Radkovy, JK prusinovice, JK Gracie Dřevohostice, JK Pravčice, o.s., TJ Antonín Vinklárek Kyselovic, JO
Beňov, JK CRANSTAL o.s. Nahošovice, Stáj Bacchus Stará Ves.

Popis trasy:
HLAVNÍ TRASA
- značena červeně.
- trasa je převážně vedena po rovném či mírně zvlněném povrchu. Převažují travnaté polní cesty.
V obcích se jde po asfaltových cestách.
- trasa je vhodná pro začátečníky.
- hipotrasa začíná v obci KYSELOVICE u hřiště. Když projíždíte Kyselovicemi od Chropyně zahnete
na křižovatce v obci vlevo (ze směru od Žalkovic vpravo) na dlážděnou cestu mezi domy vedoucí do polí.
((00 –– 11,,55 kkm
m)) škvárovitá cesta mezi poli Vás zavede ke stáji p. Vinklárka, kde je umístěna odpočívka a po
dohodě zde můžete zanechat přepravu a dále pokračovat koňmo.
– křižovatka, která Vás zavede k odpočívce či můžete pokračovat po hlavní trase směrem na Vlkoš polní
travnatou cestou kolem remízku s jedním přechodem přes cestu hlavní.
((11,,55 –– 44,,55 kkm
m)) polní travnatá cesta kolem remízku s jedním přechodem přes cestu hlavní a pokračující
kolem železniční trati.
-- křižovatka, kde vpravo se můžete vydat kamenitou cestou kolem potoka k silnici vedoucí na Vlkoš
nebo přes můstek a přes železniční trať pokračovat travnatou polní cestou po hlavní trase.
((44,,55 –– 88,,55 kkm
m)) přes můstek a přes železniční trať pokračovat travnatou polní cestou po hlavní trase
kolem keřostromového remízku, která po přejití komunikace k bažantnici pokračuje polní kamenitou
cestou, při míjení zahrádkářské osady, kolem cyklistické panelové cesta, která přechází v polní cestu
vedoucí a uhýbající do obce Bochoř.
((8,5 – 9 km) polní cesta nás dovedla k Bochořskému jezdeckému závodišti, kde je umístěna odpočívka a
boxy. BOCHOŘ: cesta přechází v asfaltovou cestu do vesnice kolem garáží ke křižovatce, kde se vydáte

po hlavní cestě ulicí Na dílech, POZOR CESTA RUŠNÁ A NEPŘEHLEDNÁ!!! Na další křižovatce se
dále směřujete ulicí Nábřežní k zahrádkám. Přejdete železniční koleje a po polní kamenité cestě
pokračujete kolem remízku k lesu.
((99 –– 1100 kkm
m)) Hipostezka je vedena cestou kolem lesa, přecházející v polní cestu kolem potoka. Po přejití
neohraničeného můstku přes potok pokračujete po kamenité cestě k Horním Moštěnicím.
((1100 –– 1111,,55 kkm
m)) HORNÍ MOŠTĚNICE: stezka Vás dovede k železničním kolejím, které je potřeba přejít,
dále pokračujete po asfaltové cestě k zelenému podchodu pod silnicí, kterým projdete a přijdete do obce,
kde na křižovatce u vývěsní tabule odbočíte vpravo a procházíte obcí. Cestou potkáte např. Šreka a oslíka
a jiné zahradní dekorace ☺. Na křižovatce odbočíte po značkách, které Vás přivedou ke kostelu. Od
kostela se vydáte k hlavní cestě a na křižovatce zabočíte směrem k místní hospodě a pokračujete
odbočkou ke Kulturnímu domu a dále pořád rovně, až se dostanete na konec obce, kde pokračujete
travnatou polní cestou.
((1111,,55 –– 1133,,55 kkm
m )) Vyznačená trasa Vás zavede k panelovému mostu přes potok, který přejdete a dále
pokračujete polní travnatou cestou kolem potoka, který má pěkný splav. U smrčků přejdete po mostě
potok a octnete se v Prusích, kde se po asfaltové cestě vydáte do obce.
((1133,,55 –– 1177 kkm
m)) PRUSY: stezka uhýbá k hospodě a vede po silnici kopcem kolem kapličky a stáje JK
Prusy k hlavní cestě, kde na křižovatce se setkává hlavní červená trasa s významným úsekem značeným
modře.
(17 – 20 km) my ale pokračujeme po hlavní červené trase po hlavní cestě směr obec Čechy. Dá se jít i po
okraji chmelnice. Až dojedeme na křižovatku u břízky, kde se hlavní trasa potkává s žlutou spojkou.
((2200 –– 2211,,55 kkm
m)) Hlavní trasa vede kamenitou cestou do kopce až na Mariánov v obci Čechy, kde je další
z odpočívek umístěná v JS Mariánov. Cesta dále pokračuje polní travnatou kopcovitou cestou ke
stromovému remízku, kde se hlavní trasa potkává se spojkou ke Kocandě.
((2211,,55 –– 2222,,55 kkm
m)) polní cesta, přecházející v cestu kolem potoka, přes most přejdete potok a pokračujete
polní cestou až do obce Líšná.
((2222,,55 –– 2233,,55 kkm
m)) LÍŠNÁ : průchod kolem obce a v obci po hipoznačkách.
((2233,,55 –– 2244,,55 kkm
m)) za Líšnou pokračujete přes potok dlouhou polní cestou kolem potoka až ke keřovému
remízku, kde se setkává hlavní červená trasa a zelený okruh.
((2244,,55 –– 2255,,55 kkm
m)) hlavní trasa vede polní cestou do kopce kolem remízku, kde přechází v cestu mezi poli,
která Vás dovede k vodárně v obci Turovice .
((2255,,55 –– 2266,,55 kkm
m)) TUROVICE: obcí projdete polní cestou za obcí, přejdete asfaltovou komunikaci a
pokračujete rovně polní cestou, která Vás přivede přes hlavní cestu na okraj Dřevohostic, kde
pokračujete rovně přes most.
((2266,,55 –– 3300,,55 kkm
m)) DŘEVOHOSTICE: křižovatka kde se setkává hlavní trasa a zelený okruh. Po hlavní
trase pokračujete odbočením kolem potoka v remízku po kamenité cestě, která přechází v panelovou
cestu. U mostu zahnete směrem k „Domovu Adam“, pak přejdete most směrem k ohradám a kolem ohrad
pokračujete do kopce po kamenité cestě přecházející v travnatou cestu mezi polem a zahrádkami za
domy. Dle značení sejdete mezi domy do vesnice k trafostanici na hlavní silnici směřující k obci
Radkovy. Po silnici se vydáte směrem do obce Dřevohostice a dle značení projdete obcí. U rozcestníku si
můžete vybrat, zda budete pokračovat k odpočívadlu, které se nachází u místního pěkného zámku, nebo
zda přes potok budete rovně pokračovat po hlavní trase travnato- kamenitou cestou mezi poli. Ta Vás
dovede k lesíku za obcí Radkovy.
((3300,,55 –– 3322,,55 kkm
m)) dle značení projdete lesem za obcí Radkovy po lesní cestě, vedoucí lesem a loukami. Na
konci lesa na Vás čeká panely zpevněný brod přes místní potok. Dále směřujete do kopce po polní cestě
kolem švestkové aleje, která Vás dovede do obce Radkova Lhota.
((3322,,55 –– 3344 kkm
m)) RADKOVA LHOTA: Polní cestou kolem švestkové aleje přijdete k bývalému družstvu,
odtud se po asfaltové cestě vydáte ke křižovatce na hlavní cestě. POZOR NA AUTA, NEPŘEHLEDNÝ
ÚSEK!! Na křižovatce odbočíte vlevo a jdete po hlavní cestě až k závěrečnému bodu hipostezky, který se
nachází za obcí Radkova Lhota a je to závodiště JK Radkova Lhota, kde je umístěna odpočívka a také
hlavní trasa značená červeně zde končí.

KRÁTKÉ OKRUHY A SPOJKY, které leží u hlavní trasy
- kkrrááttkkéé ookkrruuhhyy zznnaaččeennyy zzeelleenněě
-- ssppoojjkkyy zznnaaččeennyy žžlluuttěě
SSppoojjkkaa D
Doom
maažžlliiccee –– LLiiššnnáá..
- trasa značena žlutě
- trasa je vhodná pro začátečníky.
((00,,55 kkm
m)) -- Na křižovatce u břízky, se hlavní trasa potkává s žlutou spojkou. Tato žlutá spojka nás
přivede na hlavní trasu k obci Lišná. Na křižovatce u břízky se vydáme po hlavní cestě, která nás dovede
k obci Domažlice.
((00,,55 kkm
m)) DOMAŽLICE: průchod obcí po značkách, cesta asfaltová. Cesta nás zavede k polní cestě
k obci Lišná.
((22,,55 kkm
m)) LIŠNÁ: polní cesta nás přivede k areálu zemědělského družstva v Lišné, odtud se po místní
komunikaci vydáte kolem obce a do obce Lišná, kde se již napojíte na hlavní červeně značenou trasu.

SSppoojjkkaa Č
Čeecchhyy –– B
Beeňňoovv K
Kooccaannddaa
- trasa značena žlutě.
- trasa vhodná pro středně pokročilé jezdce.
((11,,55 kkm
m)) –– polní cesta k stromovému remízku, za remízkem se dát po turistické značce k lesu. Lesem se
vydat po značkách, a po průjezdu lesa nás cesta vede doprava k další odpočívce na Kocandě.

K
Krrááttkkýý ookkrruuhh LLiiššnnáá -- D
Dřřeevvoohhoossttiiccee
- trasa značena zeleně.
- trasa vhodná pro středně pokročilé jezdce.
((11 kkm
m)) zeleně značený okruh začíná za Lišnou na polní travnaté cestě u potoka a cesta vede kolem
potoka. Touto cestou přijdete k osadě domů a dáte se strání kolem remízku nahoru, kde travnatá cesta
přechází v kamenitou až přijdete k silnici a vydáte se doprava na Prusinovice.
((33,,55 kkm
m)) z hlavní cesty dle značení odbočíte na panelovou cestu do kopce. Panelka Vás přivede na
křížení zeleného okruhu a žluté spojky do Prusinovic.
((22,,55 kkm
m)) polní travnatá cesta Vás přivede k lesu. Vydáte se podél lesa k jeho lomení a pokračujete do
kopce k dalšímu cípu lesa. Zde odbočíte dle značek do lesa na lesní cestu, která Vás provede lesem. Až
přijdete na louku, kterou projdete a při spodním okraji lesa pokračujete z kopce dolů po kamenité cestě
k odpočívadlu u rybníka. U rybníka je pěkný palouček, kde se koníci můžou napást a vy se můžete
osvěžit v rybníku.
((11 kkm
m)) trasa pokračuje spodní travnatou cestou kolem rybníka, přecházející v polní cestu, která Vás
dovede k obci Lipová.
((11,,55 kkm
m)) LIPOVÁ: polní cesta přechází v asfaltovou cestu mezi zahrádkami v obci Lipová. Tato cesta
Vás přivede k hlavní cestě v obci. Vydáte se po hlavní cestě vpravo a hned zahnete první odbočkou mezi
domy jak Vám ukazují hipoznačky. Projdete dle značek vesnicí. Přejdete most přes místní potok a
projdete kolem místního zemědělského družstva až přijdete na rozcestí, kde se zelený okruh setkává se
žlutou spojkou k obci Křtomil.
((11 kkm
m)) vy se vydáte dále po zelené trase a tedy zahnete vlevo po asfaltové silnici, která Vás přivede až
k obci Dřevohostice, kde se setkává zelený okruh s hlavní červenou trasou.

VÝZNAMNÝ ÚSEK
- značen modře
((11 –– 44,,55 kkm
m )) Význačný úsek stezky, značený modře, začíná v jezdeckém areálu v Pravčicích, kde lze po
dohodě zanechat přepravník či využít nainstalované odpočívky. Odtud vede trasa do pole za obcí. Po
polní cestě. Na prvním rozcestí vede trasa vpravo, přechází hlavní cestu a uhýbá opět doprava, směr
RYMICE. Vede kolem pomníku padlých vojáků, stále rovně. Značka č. 5 je umístěna na památné lípě u
kapličky. Trasa pokračuje rovně směr Rymice.
((44,,55 –– 55,,55 kkm
m)) Trasa prochází málo frekventovanou částí obce Rymice po zpevněné polní cestě, poté
přechází hlavní cestu a vede asi 100 m po asfaltové cestě. Odtud odbočuje doprava na polní cestu a míjí
soukromé zahrady v Rymicích. Od těch uhýbá na značce č. 9 vlevo dále po polní cestě.
((55,,55 –– 66,,55 kkm
m)) Trasa pokračuje k značce č. 11, přičemž přechází hlavní cestu směr Bořenovice (lze jít
okrajem pole, kde se lze přímo napojit na značku č. 12 – cesta kopíruje asfaltovou cestu) a odbočuje
doprava na polní cestu vedoucí podél keřovostromové aleje. Podle značky odbočuje poté doleva a míjí
malebný rybníček na území obce Roštění až ke značce č. 14, kde opět přechází asfaltovou cestu.
((66,,55 –– 99,,55 kkm
m)) Z asfaltové cesty vede značení před mostkem vlevo na polní cestu, která mírně stoupá a
zavede jezdce podél domů na okraj obce Roštění. Zde vede po dobře přehledné nepříliš frekventované
asfaltové mírně se svažující cestě, kde odbočuje na značce č. 17 vpravo.
((99,,55 –– 1144 kkm
m)) Stezka je vedena podél keřů a stromů po levé ruce polní cestou. Na konci, v cípu aleje,
přechází pole jeho levým okrajem – pozor, cesta je obzvláště v letních měsících s rostoucím osevem hůře
viditelná – vede tedy levým okrajem pole, z levé strany je lemována sběrným potůčkem a keři a stromy,
tvořící hranici s druhým polem. Na konci přechodu se nachází myslivecký posed, na němž ukazuje
značka č. 19 směr vlevo do obce KOSTELEC U HOLEŠOVA. Na mostku se značkou č. 21 se stezka
stáčí doprava a vede okrajem švestkové aleje směrem do pole. Přechází další polní cestu, jež ji křižuje a
v ohybu pole jej kopíruje směrem doprava, pod dalším soukromým sadem. Značkou č. 23 jsou jezdci
navedeni doleva směrem do lesa.
((1144 –– 1155,,55 kkm
m)) Další část trasy je vedena lesní cestou, která jde nejdříve po rovině, poté se točí vpravo a
mírně stoupá až po okraj lesa. Zde stezka odbočuje na značce č.27 vlevo do obce KARLOVICE U
HOLEŠOVA po zpevněné obecní cestě. Na okraji obce se nachází odbočka vpravo, kde se schází na
polní cestu vedoucí kolem zahrádek z mírného kopce. Pod kopcem se po pravé straně nachází malý
rybník s možností odpočinku. Stezka ale vede doleva, kde ústí na točně v obci Karlovice. Zde se také
schází modrá trasa se zeleným okruhem. Modrá trasa však vede ze značky č. 31 dále vpravo směrem do
pole směr Kocanda a obec Beňov na značku č 30. (zde je narušena vzestupnost značek díky napojenému
zelenému okruhu).
((1155,,55 –– 1177 kkm
m)) Polní cesta vede stále rovně směr BEŇOV. Na značce č. 41 se křižuje s napojeným
zeleným okruhem. Na značce 42 s chatou Kocandou je umístěna odpočívka a rozcestník, jelikož se
v tomto místě lze napojit na žlutou spojku a po ní se dostat na hlavní červenou trasu – jedná se tedy o
jakousi zkratku vedoucí k hlavní trase. Modrá trasa však pokračuje dále po polní cestě rovně až na značku
č. 120. v obci Beňov, kde modrá trasa končí a napojuje se na trasu červenou. Lze tedy dále pokračovat
vpravo či vlevo po trase červené, vpravo ve směru Domaželice, vlevo ve směru Horní Moštěnice, obojí
po asfaltové cestě s možností využití okraje pole podél cesty.
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Kaarrlloovviiccee –– SSttaarráá vveess
((11,,55 kkm
)
m) Začátek okruhu je situován na značce č. 31 v obci Karlovice, kde je napojen na modrou trasu.
Ze značky se vydáme po asfaltové cestě vlevo směrem do obce Karlovice, kde se poté trasa stáčí doprava
kolem bývalého konzumu směrem do pole. Následují značky vedoucí po polních cestách směrem
k staroveské „věži“. Odtud vede trasa dál do pole, kde dle značek odbočuje dvakrát vpravo a vede do lesa
na lesní cestu se značkou č. 36. Z lesa budete vyvedeni příkrou cestou do kopce, která odbočuje vlevo a
vede vás po levém okraji pole. Po průchodu remízkem po polní cestě cesta zahýbá vpravo prudce vzhůru
a pokračuje pěšinou, přecházející v polní cestu, která ústí a je zakončena na modré trase v místě značky
č. 41.

OSTATNÍ SPOJKY A OKRUHY
SSppoojjkkaa LLiippoovváá –– K
Křřttoom
miill
- trasa značena žlutě.
- trasa vhodná pro začátečníky.
((11 kkm
m)) na rozcestí, kde se zelený okruh setkává se žlutou spojkou k obci Křtomil se vydáte doprava po
žluté značce. Jdete polní cestou mezi poli, která přechází v polní cestu za zahrádkami domů. Spojka je
ukončena na asfaltové cestě směrem do vesnice.
SSppoojjkkaa zzeelleennýý ookkrruuhh LLiiššnnáá –– D
Dřřeevvoohhoossttiiccee aa PPrruussiinnoovviiccee
- trasa značena zeleně.
- trasa vhodná pro středně pokročilé jezdce.
((11,,55 kkm
m)) z křížení zeleného okruhu a žluté spojky do Prusinovic se vydáte po žluté značce pořád rovně
polní cestou, která Vás přivede k odpočívce u lípy v Prusenovicích.
ZZeelleennýý ookkrruuhh PPrruussiinnoovviiccee..
- trasa značena zeleně.
- trasa vhodná pro středně pokročilé a pokročilé jezdce.
–– odpočívka u lípy je výchozím i konečným bodem Prusinovického okruhu, který je zančen zeleně.
Nachází se v polích za Prusinovicemi.
((11,,55 km) od odpočívky se vydáte cestou mezi poli až přijdete k silnici, kterou přejdete a jdete po značkách
do polí. Cesta vede kolem křovinatých remízků, až přijdete k rybníkům a k lesu.
((22 kkm
m)) cesta vede stále kolem lesa a pozvolna stoupá do kopce.
A zde se můžete rozhodnout, zda zajedete k odpočívce umístěné ve středu lesa, tj. vydáte se po značkách
do lesa, nebo budete po zeleném okruhu pokračovat dále.
((11 kkm
m)) cesta je vedena a vyznačena po polní cestě a dovede Vás k rybníkům u lesa. A dále se vydáte již
po prošlé cestě polem, přes silnici a zase polem k odpočívce u lípy.

Mapa hipotrasy Po formanských cestách křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami,
Moštěnka:

HIPOTRASA HRADISKO
Správce trasy

Informace o akcích
Vaziště, napaječky
Zajímavá místa v okolí

Barva a délka trasy
Poznámka

Penzion Hradisko, Hradisko431, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel.
420 724 448 512 (koně 420 733 100 192), e-mail: info@hradisko.cz,
www: www.hradisko.cz.
www.hradisko.cz
v areálu penzionu
Naučná stezka, zřícenina hradu Rožnov, turistické trasy Pustevny,
Radhošť, Radegast, aquapark Frenštát pod Radhoštěm, Valašské
muzeum v přírodě – Dřevěné městečko, Mlýnská dolina, Valašská
dědina, Poustevny.
3 km, žlutá
Vyjížďky pro děti i dospělé nutno objednat předem.

Popis trasy: Jezdecký okruh Hradisko je situován, stejně jako jeho zázemí - Penzion Hradisko
– v samotném srdci Valašska, v bezprostřední blízkosti malebného Rožnova pod Radhoštěm.
Díky své poloze je Hradisko ideálním místem pro start do okolí jak pěšky tak na kole a nyní i na
koni. V bezprostředním okolí jezdeckého okruhu vede krásnou přírodou naučná stezka. Okruh
je veden zpevněnou lesní cestou, dále pokračuje po zpevněné (panelové) cestě k řece Bečvě v
Rožnově pod Radhoštěm kde navazuje na louky na okrajích lesa, které pokračují prakticky až k
napojení na zpevněnou cestu vedoucí zpět k penzionu. Trasa je nenáročná, vhodná i pro
začátečníky, s časovým rozmezím cca 1,5 h.

Mapa hipotrasy Hradisko:
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