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Program rozvoje KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ve spolupráci s cestovní kanceláří B&K Tour

                                                TURISTIKA NA KONI

            PROJEKT V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

       Tak jako v ostatních zemích Evropské unie vznikl projekt turistiky na koni v Jihočeském kraji, 
na  který  navazují  stezky  v kraji  Východočeském a  to  ve  dvou částech.  V Pardubickém kraji  je 
zastoupení na ranči LL Kovářov u Seče. V Královéhradeckém kraji je zastoupení na Jezdecké stanici 
FORMANKA ve  Vítězné  u  Dvora  Králové  n/Labem.  V současné  době  probíhá  monitorování  a 
tvorba seznamu stanic, poskytujících turistovi a jeho koni  ubytování, odpočinek a zároveň příprava 
tras  prvních  stezek  na  území  Královéhradeckého  kraje.  Tím  bude  umožněno  napojení  na  již 
existující  stezky  vedoucí  z Vídně  v Rakousku,  které  pokračují  Jihočeským  krajem  směrem  na 
Kovářov u Sečské přehrady, kde je křižovatka stezek č. 102, která vede západovýchodním směrem a 
spojuje  Střední  Čechy s Vysočinou a  dále  pak až na Moravu.  Stezka č.  103 bude  od Kovářova 
spojovat severojižním směrem přes Královéhradecký kraj až na hranici s Polskem, odkud povede 
v budoucnu až  k Baltskému moři.  Tato  páteřní  stezka  je  již  z části  vyznačena.  V současné  době 
probíhají  přípravné  práce  na  vyhledávání  oblastních  tras  zahrnujících  turistické  oblasti 
Královéhradecka,  Kladského pomezí  a Podzvičinska.  Následně pak pokrytí  území Českého ráje, 
Krkonoš, Orlických hor a Podorlicka. 

       Pokud  Vás  tento  projekt  zaujal,  máte  možnost  se  rozvoje  AGROTURISTIKY 
v Královéhradeckém kraji zúčastnit a pomoci tento projekt realizovat. V případě zájmu vyplňte tento 
dotazník a zašlete na adresu JEZDECKÁ STANICE FORMANKA Vítězná Nové domy 90, 544 01, 
Dvůr Králové n/Labem. Uvítáme jakékoliv náměty i záporné. 

V případě  akcí  s koňskou  tématikou  odevzdejte  dotazník  u  prezence  popřípadě  u  pokladny 
pořádajícího podniku. Kontaktní telefon  739 019 132. Za vyplnění dotazníku děkujeme předem.

Jméno  obce  : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zájemce o spolupráci : ---------------------------------------------------------------------------------------------
Jméno a adresa : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Možnost  umístění  Jezdecké  stanice  : 
-----------------------------------------------------------------------------
Vidíte nějaké konkrétní  problémy v okolí Vaší obce ? Pokud ano, jaké.

Máte další nápady nebo připomínky? Přivítáme je.



Setkáváte se ve Vaší obci s jezdeckou turistikou v nějaké formě?   -----------------------------------------


