
Zápis z Valné hromady konané dne 28.3.2009 ve Vítězné 

 

 

I. úvodní slovo předsedy – schválení programu VH 

Předseda sdružení Karel Hynek všechny přítomné přivítal a seznámil s navrhovaným 

programem Valné hromady. Přítomní program jednomyslně schválili. 

 

Průběh hlasování: všichni přítomní pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

 

 

II. změna ve složení vedení občanského sdružení Jezdecké 
stezky Královéhradeckého kraje 

 

Předseda sdružení Karel Hynek z vážných zdravotních důvodů navrhl svou rezignaci na 

pozici předsedy občanského sdružení. Přítomní tuto rezignaci přijali. Zároveň bylo třeba řešit 

kompletní složení vedení OS, včetně volby nového předsedy. Za nového předsedu OS byl 

navržen Martin Maček.  

 

Průběh hlasování: všichni přítomní pro, 0 proti, 0 se zdrželo  

 

III. návrh nového složení vedení OS 

 

Někteří členové správní a dozorčí rady OS se již pravidelně nezúčastňují jednání, a proto bylo 

navrženo nové složení.  

Předseda: Martin Maček 

Správní rada: Kateřina Kaprasová 

  Karel Hynek 

  Martin Koros 

Dozorčí rada: Josef Volf 

  František Iša 

  Petr Kapras 

Vzhledem ke vzrůstající administrativě v činnosti OS byla nově navržena funkce tajemníka, 

který by zajišťoval agendu OS. Tajemníkem byla schválena Helena Fikarová. Zároveň 

přítomní odsouhlasili odměnu tajemníkovi, která činí 3.000,- Kč měsíčně. 

 

Kompletní složení vedení OS je v příloze zápisu, včetně kontaktů na jednotlivé členy. 

 

Průběh hlasování: všichni přítomní pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 



IV. projednání změn v členství OS 

 

Na základě usnesení VH z roku 2008 byla vyhodnocena účast všech členů na jednání valných 

hromad. Přítomní navrhli, aby 17 členům OS bylo doručeno ukončení členství v OS pro 

nezájem. Seznam vyloučených členů je uveden u prezenční listiny a je k nahlédnutí 

v dokumentech OS. 

 

V. průběh značení stezek 

 

Páteřní stezka 

Pro vyznačení Krkonošské stezky (barva červená) bylo vyčleněno 160.500,- Kč z grantu 

poskytnutého Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Garantům značení byly finance pro 

vyznačení rozděleny takto: 

Maček      49 km   49.000,- Kč 

Volf     20 km  20.000,- Kč 

Hynek-Kapras    36 km  36.000,- Kč 

Šebelová-Boudníková  22 km  22.000,- Kč 

Koros     10 km  10.000,- Kč 

 

Všichni garanti zodpovídají za správné vyznačení jejich úseků a správné rozdělení financí za 

vykonanou práci konkrétním značkařům. 

Zároveň byly zkontrolovány jednotlivé úseky garantů, zda jsou správně zaneseny do aktuální 

mapy.  

Všem značkařům a garantům bude rozeslána připravená tabulka, kam se průběžně bude 

zapisovat stav prací na jednotlivých úsecích a další informace, které jsou považovány za 

důležité. Přítomní se domluvili, že do konce června budou předány KOMPLETNÍ 

podklady pro zajištění správného vyúčtování grantu krajskému úřadu. Tzn. Všichni garanti 

odevzdají kompletně vyplněnou tabulku páteřní stezky se všemi požadovanými informacemi. 

Až na základě odevzdaných podkladů dojde k předání financí na jednotlivé úseky. 

 

Královéhradecká stezka 

Pro vyznačení Královéhradecké stezky byl v roce 2008 získán grant Magistrátu města Hradec 

Králové. Stále zůstává v řešení problematický přechod komunikace Hradec Králové – 

Pardubice a dálnice D11.  

Garanti úseků: 

Dušek    Radostov – Chlum 

Octová   Chlum – Rusek 

Kaňka   Rusek – Bělečko 

Maček-Kaňka  Bělečko – Roudnice 

 

Přítomní garanti Královéhradecké stezky se domluvili, že dne 1.5. 2009 projedou jednotlivé 

úseky a problematická místa budou vyřešena.  

Všem značkařům a garantům bude rozeslána připravená tabulka, kam se průběžně bude 

zapisovat stav prací na jednotlivých úsecích a další informace, které jsou považovány za 

důležité. Přítomní se domluvili, že do konce června budou předány KOMPLETNÍ 

podklady pro zajištění správného vyúčtování grantu magistrátu města.Tzn. Všichni garanti 



Název stezky a číslo 

Konečný cíl  x km 

Zajímavost na trase x km 

Místní cíl  x km 

odevzdají kompletně vyplněnou tabulku páteřní stezky se všemi požadovanými informacemi. 

Až na základě odevzdaných podkladů dojde k předání financí na jednotlivé úseky. 

Navíc budou garanti vyzváni k dodání informací na připravovaný propagační materiál, který 

bude vydávat informační centrum Hradce Králové. 

 

Ostatní stezky 

Na vyznačení ostatních plánovaných stezek budou nadále sháněny finance, a to zejména na 

Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. OS bylo sděleno, že připravované granty značení 

hippostezek nebudou v roce 2009 vyhlášeny, a proto je možné pouze požádat Radu kraje o 

mimořádný příspěvek. 

 

 

VI. různé 

 

Pravidla pohybu jezdců na stezkách 

Na základě požadavků některých lesních správ LČR byla řešena problematika zodpovědnosti 

za chování a pohyb jezdců po značených stezkách. Budou vytvořeny kartičky se stručným 

výtahem z pravidel pohybu po stezce. Touto kartičkou se jezdci budou prokazovat při jízdě po 

značených stezkách a budou k prodeji za cca 10,- Kč na jednotlivých jezdeckých stanicích. 

Kartičky budou sloužit jako důkaz pro případnou kontrolu oprávněných osob, že jezdci byli 

seznámeni s pravidly. Návrh kartičky bude zaslán emailem. 

Problematické úseky budou navíc označeny cedulemi s vyvěšeným řádem stezek. 

 

 

IT podpora jezdeckých stezek 

Martin Koros a František Iša se nabídli, že budou zajišťovat chod www stránek stezek. P. 

Koros vyzval přítomné, aby posílali novinky, informace, fotografie  a další zajímavosti, aby 

mohly být zveřejněny na internetu. 

 

 

Obsah informačních směrovek na stezkách 

Ze zkušeností pí Andrlové z jezdeckých stezek Jihočeského kraje byl přednesen obecný obsah 

jednotlivých cedulí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Fikarová se pokusí sehnat u pí Andrlové ukázku konkrétní cedule z Jižních Čech, jak byla 

schválena Klubem českých turistů.  

 

 

 

 



Další setkání členů OS 

Předseda OS Martin Maček navrhl přítomným, aby se schůze konaly vícekrát ročně, případně 

se členové v průběhu roku scházeli podle příslušnosti a lokalizace konkrétních stezek. Tzn. 

členové patřící ke stezce Královéhradecké se samostatně sejdou dle potřeby v HK apod.  

Členové výboru (předseda, správní rada a dozorčí rada) se budou scházet 4x ročně a na 

základě těchto jednání budou svolávány Valné hromady a mimořádné schůzky členů sdružení 

podle konkrétních témat a řešených problémů (viz. výše). 

Navrhované termíny pro výbor:  pátek 5.6.  

pátek 4.9. 

pátek 4.12. 

Čas a místo konání bude cca týden před schůzkou rozesláno členům výboru. 

Úkol: všichni členové, kteří budou mít nějaké připomínky, návrhy a problémy k řešení se 

obrátí na některého z členů výboru, aby se vše mohlo na těchto schůzích projednat! 

 

 

 

Zapsala: H. Fikarová, 5. dubna 2009 

 

Přílohy: prezenční listina 

  příloha ke stanovám OS – noví členové vedení OS 


