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Vyškovsko z koňského hřbetu:
První koňská regionální hipotrasa
Projekt hipotras mimo jiné podporuje také
venkovský charakter jižní Moravy, kam koně
historicky patřili a bezesporu patří i dnes

Když v roce 2006 zahájil od-
bor regionálního rozvoje
JMK práce na přípravě pro-
jektu s názvem Putování na
koni – Jižní Morava, jehož
výstupem byla mapa páteř-
ních hipotras, které by pro-
pojily (zasíťovaly) jednotlivé
koňské stanice v našem úze-
mí, účastnilo se pracovních
setkání jen málo účastníků z
Vyškovska.

O to cennější je fakt, že na
území bývalého
okresu Vyškov
jsou v roce
2010,
v souladu
s výše
uvede-
ným ma-
povým
podkla-
dem, dí-
ky dota-
cím z pro-
středků Ev-
ropské unie:
Programu roz-
voje venkova,
zbudované první úse-
ky páteřní hipotrasy, a k to-

mu přičleněné vlastní regio-
nální úseky značené hipotra-
sy, plnící současně funkci
naučné stezky po regionál-
ních zajímavostech.

Snaha o obnovení
venkovského rázu
Na přípravě konceptu tras v
našem území, stejně jako na
přípravě projektových žá-
dostí a realizaci projektu se v

pozici partnera projektu
podílí pracovníci

společnosti Po-
spíšil & Švej-

noha z Rou-
sínova, kte-

rých jsme
se zeptali,
zda a jaké
pokračo-
vání bude
mít tvorba
hipotras na
Vyškovsku.

Ing. Jiří
Pospíšil: „Cílem

našeho snažení je
podpořit životaschop-

nost projektu Jihomorav-

ského kraje na našem regio-
nu a aktivně se podílet na ob-
nově venkovského charakte-
ru jižní Moravy, kam koně
historicky patřili a bezespo-
ru patří i dnes.“

Nutnost turistické
infrastruktury
S tím souvisí, kromě zapojení
vlastníků koní a farem do
projektu, i vytváření potřeb-
né turistické infrastruktury,
jako jsou odpočinková, vy-
hlídková a informativní mís-
ta s úvazišti, která přilákají
do přírody kromě „koňáků“
také ostatní spoluobčany a
nově příchozí turisty.

V současné době již existují
ve formě studie další návrhy
návazných tras na území
Svazků obcí Větrník a nově
také Svazku obcí Mezihoří.
Bude záležet jen na zájmu a
ochotě lidí v daném území,

zda vše dospěje až k vlastní
realizaci.
Že to není jednoduché, avšak
realizovatelné, potvrzuje i
předseda občanského sdru-
žení PROCYON z Letonic,
které výstavbu hipostras na
Vyškovsku od roku 2008 rea-
lizují. Je třeba si být vědomi
problémů, které s tím souvisí.

„Kromě problematiky zú-
řadování celého projektu
zejména vandalismus v jaké-
koliv formě, neúcta k práci a
majetku jiných. Nicméně na-
ší snahou od počátku bylo a je
tyto problémy popsat a navr-
hovat řešení, třeba formou
provozních řádů hipotrasy a
následně jednat s těmi, kteří
pravidla slušného chování
nedodržují. Jinak bychom se
nikdy nehnuli z místa a ni-
kdy bychom společně s part-
nery nedosáhli toho, co se již
podařilo“, dodává Ing. Jiří
Pospíšil. (vn)

Brankovice se připravují na sjezd rodáků
Ačkoliv se sjezd brankovic-
kých rodáků uskuteční
v rámci krojovaných hodů
až 20. a 22. srpna, obec nene-
chává nic na poslední chvíli.

V současné době se připra-
vuje publikace o historii a
přítomnosti městyse. Sjezd
rodáků organizují branko-
vičtí každých deset let a vždy
se mají čím pochlubit. Neji-
nak tomu bude i letos: opra-
vené komunikace, doplněný
mobiliář, zregulovaný tok
říčky Litavy, rybník a další.

Čekání ukrátí
Májové střílení
Májové střílení se stalo tra-
diční atrakcí nejen pro zá-
jemce o tento sport, ale i širo-
kou veřejnost.

Akce je totiž spojena s pří-

jemným posezením u zvěři-
nového guláše a grilovaných
specialit. Letos je Májové

střílení plánováno na sobotu
29. května, kdy se počítá se
začátkem v 9 hodin.

Myslivecké akce

Další specifickou akcí pro
Brankovice a všechny mi-
lovníky myslivosti je Lesní
zkouška ohařů, kterou pořá-
dá místní myslivecké sdru-
žení, a to v sobotu 24. červen-
ce. Sraz je v 7.30 hodin na
střelnici.

V neděli pak z podobného
soudku navazuje akce Speci-
ální vodní práce ohařů. Ten-
tokráte je sraz v 7. hodin na
střelnici, odtud se odchází k
vodní nádrži Hlavatka. Od-
poledne jsou pak připraveny
zvěřinové hody, které začí-
nají na střelnici v 17 hodin.
Na jídelníčku budou kančí
pečínku, zvěřinový guláš ne-
bo ražniči. K tanci i poslechu
zahraje muzika Lália. (vn)

MOTOREST LITAVAN v Brankovicích je jeden z prvních motorestů
vybudovaných na Vyškovsku. FOTO: vn

NĚMČANY - Lutršték. Foto: jf

O projektu a dalších zajímavostech, například i o plánech na pokračování

výstavby hipotras v roce 2010 na území obcí Komořan a Podbřežic, nabízejí

podrobnější informace internetové stránky: www.procyonletonice.cz.


