POPIS PROJEKTU
„Tento projekt "Rozvoj agroturistiky na Pensionu Jízdárna" je spolufinancován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu „Podpora agroturistiky“. V dalším období chceme
v rozvoji agroturistiky pokračovat.
Srdečně vás zveme k prohlídce.
Děkujeme.

Projekt "Rozvoj agroturistiky na Pensionu Jízdárna"
Cílem projektu je "Rozvoj agroturistiky na Pensionu Jízdárna"

Stručný cíl projektu (způsob či postup jeho dosažení, kvantifikace měřitelných cílů) účelové určení
Cílem projektu prostřednictvím širšího kontaktu se veřejností bude naplněna vyšší návštěvnost
areálu
Cíle dosáhneme:
 Opravou stávající jízdárny – kolbiště
 Zvýšením bezpečnosti návštěvníků (široké veřejnosti) při jízdě na koni, výuce a podobně
 Rozšíření areálu o veřejné kryté úvaziště
 Rozšíření areálu o bezpečné parkování kol a odpočívku pro cyklisty – křesílka na „Sluneční
terasu“
 Rozšíření akcí – pořádání kovářských dní
 Zpestření veřejných akcí o jejich komentování prostřednictvím ozvučení
 Úprava stávajícího WEBu o jazykové mutace
 Reklama o tomto projektu prostřednictvím stávajícího vlastního WEBu, dalších WEBech
cestovního ruchu

Postup realizace projektu:
 Při zachování transparentnosti a objektivnosti budou vybráni nejvhodnější dodavatelé
 V co možná nejkratší lhůtě budou realizovány jednotlivé akce projektu:
o Nákup ochranných a bezpečnostních prvků:
 Přilby pro hosty v počtu 6 ks
 Ochranné vesty v počtu 6 ks
 Sedla pro poníky v počtu 3 kusů, 1x westernové pro nejmenší děti. To sedlo
mám mimo jiné pevnou „hrušku“ které se děti mohou přidržovat. Svou
konstrukcí a tvarem je dětem atraktivní a povede k jejich dalšímu zájmu o
jízdu na koni. Další dvě sedla pro pokročilejší dětské jezdce.
 Sedla pro koně v počtu 3 kusů universálních sedel. Univerzální sedla,
všestranné, také se můžeme setkat s výrazem školní sedla, se používají pro
všechny jezdecké disciplíny. Výhoda těchto sedel je zejména pro rekreační a
hobby jezdce. Typickými znaky těchto sedel jsou hluboké, pohodlné a
bezpečné posedlí a ploché kolenní opěrky, vedoucí k bezpečnému pocitu
jezdce.
1. E-mailingem budou 4 x do roku turisté z celé ČR pozíváni na připravované akce. Disponujeme
databází téměř 6.000 e-mailových adres. Zhruba 2/3 adres jsou turisté z okolí Olomouce,
Brna, Prahy a dalších vzdálených koutů země. Prostřednictvím rozesíláním hromadné emailové pošty (nikoliv ale spamem) bychom mohli širokou veřejnost z celé ČR (otevíratelnost

našich e-mailových zpráv je 14 – 22 %) informovat o výstupech projektu a pozvat je na
připravované akce.
o Úprava stávajícího WEBu a jeho realizace ve 2 jazykových mutacích
o Realizace venkovního krytého veřejného úvaziště pro návštěvníky s koňmi, viz
přiložený náčrtek
o Nákup přenosného ozvučení pro plánované pořádané veřejné akce jako je Vítání
jara, dětský den, kovářský den a podobně:
 -sestava obsahuje : mixážní pult, zesilovač, 2x reprobox, kabeláž
 -celý aparát lze sbalit do jednoho snadno přenosného zavazadla
 -pro ozvučení větších prostor aktivní subbas
 -mikrofon
o Realizace opravy povrchu jízdárna – doplněním písku ke zvýšení bezpečnosti
návštěvníku. V současné době při deštích se jízdárna mění v jeden velký „bazén“ a
musíme čekat až postupně voda odteče. Zři doplnění písku se zvedne „dno“ jízdárna
a tato bude mnohem dříve k dispozici. Mimo to její povrch bude „měkčí“ a tedy
bezpečnější pro jezdce a pohodlnější pro koně.
o Realizace nákupu kovářského vybavení pro ukázku kovářské práce, kutí koní. Kovář
k nám pravidelně každé 2 měsíce dojíždí ke kutí koní a k ošetření jejich kopyt. Při této
příležitosti je práce kováře pro turisty velice atraktivní. Spolu s komentovaným
doprovodem (k tomuto účelu zakoupíme ozvučení) tak budeme moci mnohem lépe
hostům zprostředkovat tento nevšední zážitek. Bude zakoupena:
 Pojízdná výheň
 Kovářské nářadí
 Kovadlina
o Realizace nákupu nových křesílek na terasu. Máme stolky ale chybí nám k nim
židličky. Je to „sluneční terasa“ s výhledem na masív Travného a taky na jízdárnu, kde
probíhají jízdy turistů na koních. Terasa je v bezprostřední blízkosti stájí odkud jsou
koně vyváděni. Terasa je volně veřejnosti dostupná, bez vybírání vstupného a bez
povinné konzumace. V blízkosti terasy bude umístěn stojan na kola.
o Součástí projektu bude stojan pro kola. Bude umístěn v bezprostřední blízkosti
„sluneční terasy“. Cyklisti tak budou mít k dispozici pohodlné místo pro odpočinek
s nádherným výhledem na jízdárnu, údolí Morávky a vzdálenější masív Travného.
o Realizace certifikace Svazem venkovské turistiky, pokud bude SVTA požadováno, pak
i certifikace AHR.
o Náklady na splnění publicity: budou pořízeny nálepky, kterými budou vhodně
označeny pořízené předměty. Nálepky budou přetřeny trvanlivým průhledným
lakem, taky aby byla zachována jejich dlouhá životnost. Turisté se tak budou moci u
každého podpořeného předmětu dovědět o podpoře poskytovatelem.

POPIS PROJEKTU "Rozvoj agroturistiky na Pensionu Jízdárna"
„Tento projekt "Rozvoj agroturistiky na Pensionu Jízdárna" je spolufinancován z rozpočtu
Moravskoslezského kraje z programu „Podpora agroturistiky“. V dalším období chceme
v rozvoji agroturistiky pokračovat.
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Stručný cíl projektu
Cílem projektu prostřednictvím širšího kontaktu se veřejností bude naplněna vyšší
návštěvnost areálu
Cíle projektu je dosáhnuto:









Opravou stávající jízdárny – kolbiště
Zvýšením bezpečnosti návštěvníků (široké veřejnosti) při jízdě na koni, výuce a
podobně
Rozšíření areálu o veřejné kryté úvaziště
Rozšíření areálu o bezpečné parkování kol a odpočívku pro cyklisty – křesílka na
„Sluneční terasu“
Rozšíření akcí – pořádání kovářských dní, komentovaného kování koní, prohlídek stájí
a podobně
Zpestření veřejných akcí jako byly dětské závody o jejich komentování
prostřednictvím přenosného ozvučení
Úprava stávajícího WEBu o jazykové mutace
Reklama o tomto projektu prostřednictvím stávajícího vlastního WEBu

Postup realizace projektu:



Při zachování transparentnosti a objektivnosti byli vybráni nejvhodnější dodavatelé
V co možná nejkratší lhůtě byly realizovány jednotlivé akce projektu:
o Nákup ochranných a bezpečnostních prvků:
 Přilby pro hosty v počtu 6 ks
 Ochranné vesty v počtu 6 ks
 Sedla pro poníky v počtu 3 kusů , z toho 1x westernové pro nejmenší
děti. Toto sedlo má mimo jiné pevnou „hrušku“ které se děti mohou
přidržovat. Svou konstrukcí a tvarem je dětem atraktivní a povede
k jejich dalšímu zájmu o jízdu na koni. Další dvě sedla pro pokročilejší
dětské jezdce.
 Sedla pro koně v počtu 3 kusů universálních sedel. Univerzální sedla,
všestranné, také se můžeme setkat s výrazem školní sedla, se používají

pro všechny jezdecké disciplíny. Výhoda těchto sedel je zejména pro
rekreační a hobby jezdce. Typickými znaky těchto sedel jsou hluboké,
pohodlné a bezpečné posedlí a ploché kolenní opěrky, vedoucí
k bezpečnému pocitu jezdce.
1. E-mailingem budou cca 4 x do roku turisté z celé ČR pozíváni na připravované akce.
Disponujeme databází téměř 6.000 e-mailových adres. Zhruba 2/3 adres jsou turisté
z okolí Olomouce, Brna, Prahy a dalších vzdálených koutů naší země. získali jsme je
od našich minulých spokojených hostů. Prostřednictvím speciálního SW budeme
širokou veřejnost z celé ČR informovat o výstupech projektu a pozvat je na
připravované akce.
o Úprava stávajícího WEBu a jeho realizace ve 2 jazykových mutacích
o Realizace venkovního krytého veřejného úvaziště pro návštěvníky s koňmi
o Nákup přenosného ozvučení pro plánované pořádané veřejné akce. sestava
umožnuje aktivně a bez omezení průvodci bez přerušení práce komentovat
svou činnost.
 -sestavu lze sbalit do jednoho snadno přenosného zavazadla
 -sestava pro ozvučení větších prostor je dostatečně výkonná
 -sestava obsahuje mikroport
o Realizace opravy povrchu jízdárny – doplněním písku ke zvýšení bezpečnosti
návštěvníku. Po úpravě je jízdárna po dešti mnohem dříve k dispozici. Mimo
to její povrch je „měkčí“ a tedy bezpečnější pro jezdce a pohodlnější pro koně.
o Realizace nákupu kovářského vybavení pro ukázku kovářské práce, kutí koní.
Kovář k nám pravidelně každé 2 měsíce dojíždí ke kutí koní a k ošetření jejich
kopyt. Při této příležitosti je práce kováře pro turisty velice atraktivní. Spolu
s komentovaným doprovodem (k tomuto účelu bylo zakoupeno ozvučení) tak
můžeme mnohem lépe hostům zprostředkovat tento nevšední zážitek. Byla
zakoupena:
 Přenosná plynová kovářská výheň
 Kovářské nářadí
 Kovadlina
o Realizace nákupu nových křesílek na terasu. Máme stolky ale chyběly nám
k nim židličky. nově zakoupené židličky jsou na „sluneční terase“ s výhledem
na masív Travného a taky na jízdárnu, kde probíhají jízdy turistů na koních.
Terasa je v bezprostřední blízkosti stájí odkud jsou koně vyváděni. Terasa je
volně veřejnosti dostupná, bez vybírání vstupného a bez povinné konzumace.
V blízkosti terasy byl umístěn stojan na kola.
o Součástí projektu je stojan pro kola. Je umístěn v bezprostřední blízkosti
„sluneční terasy“. Cyklisti tak mají k dispozici pohodlné místo pro odpočinek
s nádherným výhledem na jízdárnu, údolí Morávky a vzdálenější masív
Travného.
o Realizace certifikace Svazem venkovské turistiky.
o Náklady na splnění publicity: byly pořízeny nálepky, kterými byly vhodně
označeny pořízené předměty. Nálepky byly přetřeny trvanlivým průhledným
lakem, taky aby byla zachována jejich dlouhá životnost. Turisté se tak mohou
u každého podpořeného předmětu dovědět o podpoře poskytovatelem
Moravskoslezským krajem.
Děkujeme.

