
Vysočinou
na koni



Nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. Své o tom vědí 
koňáci. Ověřit si pravdivost známého rčení však mohou i ti, kdož 
jezdci nejsou. Proč nezkusit dosud nepoznané? Blízký kontakt se 

zvířetem, navíc tak inteligentním a vznešeným, jakým je kůň, vás pře-
nese do jiného světa. A vyjížďka spolu s ním nádhernou přírodou Vyso-
činy dá zapomenout na všechny trable a starosti. To je ta správná očista 
pro vaši hlavu i tělo. Tak odhoďte strach, obavy z neznáma a vyberte si 
v naší brožuře místo pro vaši dovolenou a odpočinek.

Na Vysočině najdete spoustu jezdeckých stanic, které uvítají zkušené 
i  nezkušené, rekreační jezdce či naprosté začátečníky. Všechny nabí-
zejí ubytování, byť některé jen pro nenáročné zájemce. Dostane se vám 
té správné péče, základního výcviku, poznáte nadšence, kteří bez koní 
nedokážou žít, a pro sebe třeba objevíte nového koníčka, jenž vás chyt-
ne a už nepustí.



JIHLAVSKO

Tipy na VýleTy  
až seskočíTe z koně
	Pěšky nebo na kole Geoparkem Vysočina z Telče  
 až na nejvyšší vrch Vysočiny Javořici
	Pěšky kaňonovitým údolím kolem říčky Brtnice  
 až na zříceninu Rokštejn
	Na kole z Třeště kolem vrchu Malý Špičák  
 až na Čeřínek
 www.vysocina.eu/vylety



uByToVÁní
V hotelu v pokojích (se snídaní), wifi, parkoviště v areálu. Nebo v apartmánu s lůžkem na 
peci. Ubytovat se můžete i ve dvou ptačích domech s apartmány pro čtyřčlennou rodinu.
Pobyty bez bariér: rekreační pobyty v bezbariérovém ubytování v termínech mimo léčeb-
né hiporehabilitační turnusy: info@hospodarskydvur.cz. Léčebné hiporehabilitační pobyty 
v areálu Hospodářského dvora zajišťuje Centrum hiporehabilitace Mirákl (www.chmirakl.cz, 
objednání léčby: 721 076 450, rezervace@chmirakl.cz).
Součástí areálu je rybník, pěstitelská pálenice a ovocný lihovar (program s ochutnávkou), dět-
ské hřiště, posilovna pro dospělé, minizoo – lamy, ovce, osli, prasata, morčata, jeřáb, bažanti, 
králíci, holubi, drůbež. Prodejna dárkových předmětů a originální Novoříšské keramiky. 
Srub Ježkovec: Ubytování na samotě mezi Novou Říší a Krasonicemi v apartmánech nebo 
chatkách.

naBíDka
Hiporehabilitace, vodění na koni, svatby, focení se 
zvířaty, doprovodný program pro děti se svezením 
na ponících, minizoo, rodinná dovolená mezi zví-
řátky, palírna s možností exkurze a ochutnávky.
Hospodářský dvůr nabízí dospělým i  dětem svezení 
na koních nebo ponících, kteří jsou vedeni přírodní 
stezkou kolem rybníka. Pro jezdecké aktivity je k dis-
pozici krytá i  venkovní jízdárna, skokový materiál, 
možnost plavení koní v rybníku. Probíhá zde také hi-
poterapie a canisterapie.

HospoDÁŘský DVŮR 
BoHuslaViCe

Bohuslavice 10  
588 65 Telč
Recepce, ubytování: 
607 061 390 
Vodění na koni, ustájení: 
725 513 029 
info@hospodarskydvur.cz 
www.hospodarskydvur.cz

naBíDka 
výuka anglického ježdění, vyjížďky, 
svezení dětí na ponících a oslících. 

naBíDka
Westernové ježdění, turistika s  vo-
zem, výuka, vyjížďky, dětské tábory. 
Ranč nabízí vyjížďky a výuku jízdy na 
koni. Probíhají zde letní dětské tábory 
a celoročně jezdecká školička pro děti. 

Ranč Telč, Salaš 491, 588 56 Telč 
ubytování:  
602 491 230 (Jana Simková)  
info@ranctelc.cz 
jízda na koních:  
732 215 305 (Jana Drbalová)
www.ranctelc.cz

uByToVÁní 
Ve dvoulůžkových apartmánech, v táboro-
vých stanech tee pee, cikánské maringot-
ce nebo přímo na seně v malých dřevěných 
chlévech.

Ranč Telč

uByToVÁní
V  areálu ve vlastním stanu, k  dispozici je 
sociální zařízení, teplá voda a venkovní oh-
niště. Další ubytování a stravování v hotelu 
cca 200 m. Domácí mazlíčci povoleni. Ob-
chod s potravinami 3 km.
Čížov 7, 586 01 Jihlava
777 585 038 (Renata Deutscharová)
rancuzelenesedmy@seznam.cz 
www.rancuzelenesedmy.cz

Ranč 
u zelenÉ 
seDMy
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naBíDka
Westernové ježdění, výuka, vy-
jížďky.
Ranč nabízí výuku westernové-
ho ježdění pro dospělé a děti od 
deseti roků (k dispozici je krytá 
hala a kruhovka) a vyjížďky pro 
začátečníky i pokročilejší jezd-
ce. Ti se mohou vydat na koni 
například k  prameni řeky Dyje 
nebo na hrad Roštejn. 

naBíDka
Anglické ježdění, výuka pro dospělé začátečníky 
i  pokročilé, vyjížďky, jezdecká škola a  pony ško-
lička, příměstské jezdecké tábory pro děti, svatby.
Zájemci o výuku jízdy na koni a vyjížďky mají k dis-
pozici 6 poníků a 6 velkých koní. Jezdecká stanice 
pořádá dětské tábory, dětskou jezdeckou školič-
ku (od 6  let), pro menší děti individuální jezdecký 
výcvik. Tradicí je zdejší Dýňobraní a  výstava his-
torických aut a  motorek (druhý týden v  říjnu),  ve-
likonoční jarmark a výstava historické zemědělské 
techniky a zvířat (týden před Velikonocemi).

naBíDka
Anglické ježdění, výuka, dětské tábory.
Jezdecký oddíl je zaměřen především 
na práci s  dětmi a mládeží, provozu-
je dětský jezdecký kroužek, věnuje 
se drezurním a parkurovým závo-
dům. K  dispozici je venkovní jízdárna 
s osvětlením a skokovým materiálem. 
Pro veřejnost nabízí výuku jízdy na 
koni a pobyt na dětském jezdeckém 
táboře Hříbata v Řídelově. 

QRanCH Ranč u pRaMene DyJe

Bezděkov 26, Bezděkov-Pavlov 
585 01 Třešť
739 030 606 (Petr Hawerland), koně, 
vyjížďky, ubytování 
přihlášky na akce: 739 030 607 
kajaqranch@seznam.cz  
(Karla Mendlová)  
www.qranch.cz

uByToVÁní
V hotelových pokojích s vlastní koupenou a bal-
konem, v pokojích penzionového typu a pro nená-
ročné na galerii. Je možné zajistit snídaně i večeře, 
grilování.
Další nabídkou jsou masérské služby (nutno objed-
nat), vířivka, sauna, solná jeskyně, posezení ve vin-
ném sklepě a zapůjčení zorbingových koulí. Domácí 
mazlíčci povoleni. Obchod s potravinami nedaleko.
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5zÁMeCkÁ sTÁJ planDRy

Plandry 1  
588 41 Vyskytná nad Jihlavou
775 218 076  
(Veronika Krejčířová-Vacková)  
info@zameckastaj.cz
www.zameckastaj.cz 

uByToVÁní
Ve vlastních stanech (společné sociální zařízení, stude-
ná voda), kuchyňka, lze objednat snídaně. Od roku 2022 
k dispozici penzion (pokoje s vlastním sociálním zaříze-
ním, bezbariérový přístup, wifi). Možnost zakoupení do-
mácích vajec. Obchod s potravinami a restaurace 2 km.

naBíDka
Anglické ježdění, výuka, vyjížďky.
Rodinná stáj se dvěma koňmi nabízí 
výuku jízdy na koni a  vyjížďky do ob-
lasti přírodního parku Čeřínek.

Ranč 
osTRoV

Dolní Cerekev 260, 588 45
604 877 947 (Rostislav Mareš)

uByToVÁní
V chatě u stájí, ve vlastním stanu nebo pod 
přístřeškem. Kuchyňka, společné sociál-
ní zařízení. Lze domluvit snídaně. Obchod 
s  potravinami v  místě. Další ubytování 
v penzionu a hotelu nedaleko.
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JezDeCký kluB TŘeŠŤ

Lokalita Zátiší, Komenského 597/12, 
589 01 Třešť 
776 556 958 (Zbyněk Herkner)  
777 075 917 (Milena Danielová)
přihlášky na dětský tábor: 
777 578 750 (Jana Jančová)
jk.trest@seznam.cz  
www.jktrest.cz

uByToVÁní
Pod přístřeškem v areálu, ve vlastním sta-
nu nebo v zapůjčených stanech s podsadou. 
Kuchyňka, suchý záchod a ohniště. Psi smí 
do areálu pouze na vodítku. Další ubytování 
v turistické ubytovně, penzionu nebo hote-
lu v místě. Obchod s potravinami a restau-
race v místě.
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sTÁJ BaTeloV JelínkoVÁ 

uByToVÁní
V areálu ve vlastním stanu nebo v apartmá-
nu v místě.

Lovětínská 471, 588 51 Batelov 
776 679 451 (Milena Jelínková)  
konejelinkova@email.cz  
konejelinkova.webnode.cz

naBíDka
Anglické ježdění, výuka, vyjížďky, 
skijöring.
Sportovní jezdecký oddíl nabízí za-
půjčení koní pro výuku jízdy nebo vy-
jížďky, obsedání mladých koní a v zimě 
skijöring (jízda na lyžích tažených ko-
něm, tahání dětí na bobech nebo sáň-
kách za koněm). 
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TŘebÍČSko

Tipy na VýleTy  
až seskočíTe z koně
	Pěšky nebo na kole Přírodním parkem Rokytná  
 až k zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou
 Na kole z Třebíče k nejvýše položeným vinicím  
 na Moravě v Sádku
 Pěšky Mohelenskou hadcovou stepí do údolí Oslavy  
 a z Vlčího kopce k rozhledně Babylon
 www.vysocina.eu/vylety



sTÁJ zaŠoViCe FaRMa siManDl 

uByToVÁní
Pod přístřeškem nebo ve vlastním stanu. Dal-
ší ubytování v  budově bývalé školy (ve vlast-
ním spacím pytli)  – Ekocentrum Zašovice, 
775 740 221 (Martin Kříž). Kuchyňka, společné 
sociální zařízení, teplá voda. V ekocentru pro-
bíhá vzdělávání v  oblasti faremního zpraco-
vání ovčího mléka, vlny a  chovu ovcí. Možno 
nakoupit čerstvé výrobky z ovčího a kravského 
mléka, z domácí sýrárny. Obchod s potravina-
mi a restaurace 4 km. Zašovice 1, 675 21 Okříšky 

723 387 485 (Marie Kružíková)  
marie.kruzik@seznam.cz

naBíDka
chladnokrevní koně, turistika s  vozem, 
svatby, slavnosti.
Rodinná stáj nabízí svezení na voze taže-
ném koňmi.

naBíDka
Anglické ježdění, výuka dospělých i dětí, vyjížďky, dětské tábory.
Jezdecký klub nabízí výuku jízdy na koni pro děti i dospělé a vyjížďky do přírody 
včetně plavení koní v  rybníku. Celoročně zde funguje dětský jezdecký kroužek, 
v létě dětské jezdecké tábory. Součástí areálu je jízdárna se skokovým materiálem 
a kruhovka. Mezi tradiční akce patří podzimní Hubertova jízda, den otevřených 
dveří nebo Setkání s koňmi.

Jk Viki 
HoRní ÚJezD
Horní Újezd 21, 675 22 Stařeč. 
605 817 352 (Věra Zimová)  
vera.viki@seznam.cz  
jkvikyhorniujezd.wbs.cz 

uByToVÁní
V  areálu statku (typ turistické ubytovny 
s  palandami pro 30 osob ve skupině), pod 
přístřeškem nebo ve vlastním stanu. Ku-
chyňka, společné sociální zařízení, teplá 
voda, ohniště, venkovní bazén a krb s pose-
zením. Další ubytování v penzionu, historic-
kém statku nebo vinařství a hotelu nedaleko. 
Obchod s potravinami a restaurace v místě.
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uByToVÁní
V  dřevěných chatkách na okraji 
zatopeného lomu. Kuchyňka, so-
ciální zařízení, teplá voda a  oh-
niště. V  blízkosti lomu je ranč 
s  občerstvením. Domácí mazlíčci 
povoleni. Obchod s  potravinami 
a restaurace 4 km.

JC noVÁ Ves

naBíDka
Anglické ježdění, výuka, vyjížďky, dětská 
jezdecká školička.
Jezdecký klub nabízí výuku jízdy na koni a  vy-
jížďky pro veřejnost (středa, sobota, neděle) a jez-
decký kroužek pro děti, součástí areálu je ven-
kovní a krytá jízdárna se skokovým materiálem.

Nová Ves 39, 675 21 Okříšky 
603 529 989 (Libor Novotný) 
Objednávky ježdění:  
736 409 185 (Klára Zeibertová) 
equicov@seznam.cz 
jknovaves.webnode.cz 11

uByToVÁní
Ve vlastních stanech (kuchyňka k  dispo-
zici, sociální zařízení ne). Další ubytování 
v penzionu nebo chalupě nedaleko. Obchod 
s potravinami nedaleko.

Jiratice 19, 675 32 Třebelovice
Výcvik, vyjížďky:  
777 300 407 (Jan Simandl) 
simandl-j@seznam.cz 
www.farma-simandl.cz

naBíDka
Anglické ježdění, výuka, vyjížďky, jíz-
da bryčkou, společenské akce, svatby.
Rodinná stáj nabízí výuku jízdy na 
koni a pro zkušenější jezdce rekreační 
vyjížďky s průvodcem. Farma je zamě-
řená na chov černostrakatého skotu, 
sportovních koní, prasat, slepic, ka-
chen a včel.
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PeLHŘIMovSko

Tipy na VýleTy  
až seskočíTe z koně
	Pěšky nebo na kole Křemešnickou vrchovinou z Pelhřimova na Křemešník
	Na kole kolem Želiva od kláštera premonstrátů přes Želivskou vodní nádrž  
 a zpět
	Pěšky naučnou stezkou k pramenům Počátek a okolí 
 www.vysocina.eu/vylety



naBíDka
Anglické ježdění, výuka, vyjížďky, skijëring.
Sportovní vyžití, dovolenou pro rodiny s dětmi a množství vol-
nočasových aktivit nabízí Resort Svatá Kateřina, jehož součás-
tí je i stáj s koňmi určenými pro rekreační využití ubytovaných 
klientů, venkovní jízdárna se skokovým materiálem a kruhov-
ka. Stáj nabízí výuku jízdy na koni a vyjížďky. Při dostatku sně-
hu je zde možnost provozování skijöringu (jízda na lyžích za 
koněm vedeným jezdcem). 

13ResoRT 
sVaTÁ kaTeŘina

Svatá Kateřina 317, 394 64 Počátky 
Objednání vyjížděk, ustájení koní:  
565 456 835  
coordinator@katerinaresort.cz 
Recepce: 565 456 801  
recepce@katerinaresort.cz  
www.katerinaresort.cz 

uByToVÁní 
V jednom ze tří hotelů s možností plné penze, polopenze nebo snídaní. 
V areálu je možné využít wellness a fitness služby a ajurvédské tera-
pie, cvičení jógy, pilates, detox, hubnutí, taneční aktivity, golf, jízdu 
se psím spřežením. Kamenný kruh druidů. Domácí mazlíčci povoleni. 
Obchod s potravinami 4 km, restaurace v místě.



naBíDka
Anglické ježdění, výuka, vyjížďky.
Sportovní stáj zaměřená na chov a výcvik tep-
lokrevných i  chladnokrevných koní celoročně 
nabízí výuku jízdy na koni a  vyjížďky do kra-
jiny v okolí Křemešníku. K dispozici je venkov-
ní a  krytá jízdárna se skokovým materiálem 
a kruhovka.

naBíDka
Anglické ježdění, výuka jízdy na koni.
Rodinná stáj nabízí výuku anglického 
ježdění (v současnosti je k dispozici je-
den kůň).

Jk sTÁJ 
FilMko 

JezDeCký 
kluB 
CaValieR 
RynÁReC

uByToVÁní
Pod přístřeškem nebo ve vlastním stanu. 
Kuchyňka k  dispozici, společné sociální 
zařízení, voda pouze studená, posezení 
u ohně. Hospůdka v místě, restaurace a ob-
chod s potravinami 4 km.

Světlice 124, 396 01 Humpolec
606 736 067 (Hana Moravcová) 
moravcova-svetlice@centrum.cz 
haskysped@gmail.cz

JezDeCkÁ 
sTaniCe 
sVěTliCe 15

uByToVÁní
V  apartmánu v  selském stylu 
s  plně vybavenou kuchyňkou, ve 
vlastním stanu nebo pod pří-
střeškem, ohniště k  dispozici. 
Další možnost v  penzionu 1 km 
nebo v hotelu, kde je také restau-
race. Obchod s potravinami 2 km.

Proseč pod Křemešníkem 4  
393 01 Pelhřimov 
728 945 686 (Jiří Hrnčíř)  
ubytování a koně:  
723 385 307 (Alena Hrnčířová) 
farma.hrncir@seznam.cz  
www.farma-hrncir.cz

FaRMa 
HRnčíŘ

14
uByToVÁní
V  apartmánu (3 pokoje, kuchyňka, kou-
pelna s toaletou) a garsoniéře (1 pokoj, ku-
chyňský kout, koupelna s toaletou). Ohniš-
tě, grilování. Domácí mazlíčci povoleni.

Rybníček 1, 393 01 Pelhřimov 
721 740 290 (Nela Kyselová) 
kyselova@koneprofilm.cz  
www.farmarybnicek.cz 

naBíDka
vyjížďky.
Jezdecká stanice je vybavena venkovní 
jízdárnou s překážkami, v současnosti 
však nabízí pouze vyjížďky do přírody 
(k dispozici je jeden český teplokrevník 
a jeden poník).
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uByToVÁní
V areálu upraveného statku s posezením 
u krbu (k dispozici je kuchyňka, společné 
sociální zařízení a  teplá voda), pod pří-
střeškem nebo ve vlastním stanu. Domá-
cí mazlíčci povoleni. Obchod s  potravi-
nami a restaurace v místě.

Rynárec 40, 394 01 
602 886 207 (Radka Dvořáková) 
dvradka@seznam.cz  
www.jkcavalierrynarec.cz 

naBíDka
Anglické ježdění, výuka, vyjížďky.
Sportovní stáj s krytou halou, ven-
kovní jízdárnou, kruhovkou a sko-
kovým materiálem nabízí možnost 
zapůjčení koní pro výuku jízdy nebo
pro vyjížďky.
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na Vysočině
Je 864 km DlouHÁ 
síŤ HipoTRas
Procházejí napříč krajem převáž-
ně po lesních a  polních cestách 
a  navazují na jezdecké stezky 
v okolních regionech.

K  vyznačování cest pro koně se 
používají čtvercové značky s  ba-
revným kolečkem uprostřed, 
umisťují se do výše očí jezdce na 
koni.

Vysočinskou síť tvoří dvě 
červené páteřní stezky od 
jihu na sever.

1. Jihlavsko–Havlíčkobrodsko
2. Třebíčsko–Žďársko

Modrá stezka propojuje 
Třebíčsko  a Jihlavsko až 
k  hranici s  Jihočeským 
krajem.

Zeleně a  žlutě jsou znače-
ny propojky hlavních jez-
deckých stezek. Ke stez-
kám navigují směrovky 
s názvem Jezdecká stezka 
Kraje Vysočina. Jezdeckou 

stanici lze najít vždy přibližně po 
20 až 30 kilometrech jízdy na zna-
čených stezkách.

Jezdecké stanice rozmístěné po 
hipostezkách poskytují turistům 
a  jezdcům ubytování i  ustájení 
koně.
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JezDeCkÁ sTÁJ Blue HoRse 

Jk koRzÁR MlaDÉ BŘíŠTě 

JezDeCký kluB 
GloD čeJoV 

sTÁJ CapRiola 

uByToVÁní
Ve vlastním stanu nebo pod pří-
střeškem v  areálu. Společné so-
ciální zařízení a  ohniště. Domácí 
mazlíčci povoleni. Další ubytová-
ní, obchod s potravinami a restau-
race v místě.

Rynárec 225, 394 01 
605 181 311 (Martina Váňová)  
lamenta@centrum.cz 
www.bluehorse.cz

naBíDka
Anglické ježdění, výuka, vy-
jížďky. Sportovní a  rekreační 
stáj je vybavena venkovní pís-
kovou jízdárnou se skokovým 
materiálem, nabízí možnost 
výuky ježdění na koni a  vy-
jížďky do terénu.

uByToVÁní
V  areálu (kuchyňka, společné sociální za-
řízení, teplá voda, wifi), pod přístřeškem 
nebo ve vlastním stanu, posezení u ohně. 
Domácí mazlíčci povoleni. Další ubytování 
a stravování 4 km.

394 43 Mladé Bříště 13 
Ježdění: 774 035 659 (Michaela Sukdoláková)  
tabormaja@centrum.cz 

naBíDka
Anglické ježdění, výuka, vyjížďky.
Jezdecký klub se zaměřuje na sportov-
ní ježdění, nabízí ustájení koní, odchov 
hříbat a výcvik koní pro všestrannost. 
Pro veřejnost je určena výuka jízdy na 
koni, vyjížďky a letní příměstské tábo-
ry pro děti. 
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Vitice 9, 396 01 Humpolec 
737 988 569 (Eva Lízalová)  
evabert@seznam.cz  
www.stajcapriola.cz

uByToVÁní
V  rodinném domě (vlastní so-
ciální zařízení, kuchyňka, tep-
lá voda), ve vlastním stanu 
nebo pod přístřeškem. Ohniště 
k  dispozici. Domácí mazlíčci 
povoleni. Restaurace a  obchod 
s  potravinami 3 km. Další mož-
nost ubytování v Klášteru Želiv 
(prohlídka kláštera s pivovarem 
a ochutnávkou piva).

naBíDka
Anglické ježdění, výuka jízdy 
na koni, turistika s vozem.
Stáj nabízí výuku jízdy na koni 
(možnost zapůjčení dvou koní) 
a turistiku s vozem. K dispozici 
je venkovní jízdárna se skoko-
vým materiálem.

uByToVÁní
V apartmánu a v buňce (kuchyňka, společné sociální 
zařízení, teplá voda) nebo ve vlastním stanu. Možnost 
grilování. Domácí mazlíčci povoleni. Obchod s potra-
vinami i restaurace v místě.

Čejov 12, 96 01 Humpolec
777 750 935 (Jaroslav Grodl)  
jaroslav.grodl@seznam.cz  
honzovasarka@seznam.cz

naBíDka
Anglické ježdění, výuka jíz-
dy na koni, vyjížďky, dětské 
jezdecké tábory.
Jezdecký klub nabízí výuku 
jízdy na koni, vyjížďky a  let-
ní tábory pro děti. V  areálu 
je vybudováno tréninkové 
středisko s krosovými skoky 
(Jaroslav Grodl je meziná-
rodní stavitel tratí, rozhodčí 
a  komentátor závodů). Klub 
je pořadatelem seriálu závo-
dů Hobby Tour, který probíhá 
v  Čejově, Kejžlicích, Křepi-
nách a  Budíkově a  je zamě-
řen na dětské hry na koních 
a parkury nižších stupňů.
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HAvLÍČkobroDSko

Tipy na VýleTy  
až seskočíTe z koně
	Pěšky údolím Doubravy na Chotěbořsku
	Pěšky nebo na kole Posázavím od Michalova statku v Pohledi  
 až na hrad Lipnice
	Na kole od vrchu Melechov kolem podlipnických středověkých kostelíků 
 www.vysocina.eu/vylety



Ranč na ŠpiCi 

spoRToVní JezDeCký kluB 
JezDeC HaVlíčkŮV BRoD

naBíDka
Anglické ježdění, výuka jezdectví.
Sportovní stáj nabízí výuku jízdy na koni. 
K  dispozici je venkovní a krytá jízdárna, 
kruhová ohrada a skokový materiál. 

uByToVÁní
Ve stanu s podsadou nebo ve vlastním sta-
nu. Umývárna, sociální zařízení a ohniště. 
Domácí mazlíčci povoleni. Rodinný ranč 
chová české hnědé kozy. Ke koupi jsou 
čerstvá slepičí nebo křepelčí vajíčka, kozí 
mléko, sýry a  jogurty. Obchod s  potravi-
nami v místě, restaurace do 5 km.

Podmoklany 4, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
724 512 611 (Gabriela Krpatová)  
rancnaspici@seznam.cz  
www.rancnaspici.cz

naBíDka
výcvik, výuka, vícedenní jezdecké po-
byty, dětské tábory s haflingy, skijëring.
Rodinný ranč nabízí výuku jízdy na koni 
a  vyjížďky do krajiny v  předhůří Želez-
ných hor. Pořádá dětské letní tábory na 
koních, v zimě skijöring (jízda na lyžích 
v tahu za koněm s jezdcem). K dispozici 
je venkovní travnatá jízdárna a  kruho-
vá ohrada. Kromě jezdeckých táborů se 
děti mohou zúčastnit tábora Králičí hop 
a zimního lyžování.

22

uByToVÁní
V  chatě (společné sociální zařízení), na seně 
pod přístřeškem nebo ve vlastním stanu. Po-
sezení u ohně. Domácí mazlíčci povoleni. Dal-
ší ubytování a obchod s potravinami do 5 km.

Vysoká 6, 580 01 Havlíčkův Brod
731 163 020 (Magda Soukeníková) 
magda.skardova@centrum.cz

naBíDka
Anglické ježdění, výuka, vyjížďky, tu-
ristika s vozem.
Jezdecký klub nabízí zapůjčení koní 
pro výuku jízdy na koni nebo vyjížďky 
do krajiny a lze zkusit i turistiku s vo-
zem či plavení koní v rybníku. K dispo-
zici je venkovní a krytá jízdárna a sko-
kový materiál.
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24. spoRToVní kluB 
sTÁJ kVěTnoV

uByToVÁní
Pod přístřeškem nebo ve vlastním stanu. Ohni-
ště k dispozici. Domácí mazlíčci povoleni. Uby-
tování v penzionu s restaurací a obchod s po-
travinami 3 km.

Květnov 54, 580 01 Havlíčkův Brod 
731 539 114 (Eva Škaroupová-Hornová)  
739 970 591 (Michal Horn)  
stajkvetnov@seznam.cz 



sTÁJ kRaJíček

JezDeCkÁ sTaniCe 
VelkÁ paseka

pelesTRoVskÁ 
HospŮDka

naBíDka
Svezení na koni, voliéry s ptáky, zvířata.
Půvabná samota láká k procházkám i ke 
svezení v  sedle (v  místě jsou ustájeni tři 
koně).

uByToVÁní
Pod pergolou ve vlastním spacím pytli 
(elektrické osvětlení, společné sociální za-
řízení v domě provozovatele, studená voda, 
grilování) nebo v penzionu nedaleko.

Habrek 5, 584 01 Ledeč nad Sázavou
736 623 695 (Bohumil Krajíček)  
cukrruze@seznam.cz  
krajicek.bohumil@seznam.cz  
www.cukrarnaruze.estranky.cz 
Provoz: sezónní (listopad–duben)

naBíDka
chladnokrevní koně, svatby, jízdy bryčkou, 
svezení dětí, cukrárna.
Stáj nabízí svezení dětí na dvou chladnokrev-
ných klisnách či turistiku s  vozem. Součástí 
jezdecké stanice je Cukrárna Růže, která pekla 
sladkosti pro pohádku Anděl Páně II.

uByToVÁní
Ve vlastním stanu (suchý záchod, studna k mytí), 
k dispozici ohniště, gril. Obchod s potravinami, 
hospoda a další ubytování 3,5 km.

Velká Paseka 1, Nová Ves u Dolních Kralovic  
584 01 Ledeč nad Sázavou 
736 623 695 (Bohumil Krajíček)  
cukrruze@seznam.cz  
krajicek.bohumil@seznam.cz 
www.cukrarnaruze.cz 
Provoz sezónní (květen–říjen)

naBíDka
chladnokrevní koně, svezení dětí, 
jízda bryčkou, svatby.
Jezdeckou stanici nedaleko Želiv-
ské přehrady ocení milovníci přírody 
a samoty. Nabízí svezení dětí na dvou 
chladnokrevných klisnách a turistiku 
s vozem.

uByToVÁní
V ubytovně s kuchyňkou, společným so-
ciálním zařízením a  teplou vodou nebo 
ve vlastním stanu. Ohniště k  dispozici. 
Domácí mazlíčci povoleni. Další uby-
tování a  hospůdka v  blízkosti. Obchod 
s potravinami a restaurace 3 km.

sTaTek kRÁTy Kráty, Horní Krupá 37 
580 01 Havlíčkův Brod 
725 105 022 (Martin Sedláček)  
martysedlacek@seznam.cz 

uByToVÁní
V penzionu, případně ve vlastním stanu. Snídaně, polo-
penze i plná penze ve zdejší restauraci, grilování a rožně-
ní. Pelestrovská hospůdka je oblíbená cyklisty (úschovna 
a půjčovna kol), v  zimě běžkaři (strojní stopa). Domácí 
mazlíčci povoleni. Obchod s potravinami 2 km.

Veselý Žďár 97  
580 01 Havlíčkův Brod 
777 612 781 (Alena Horáková) 
hospudka@pelestrov.cz  
www.pelestrov.cz 

naBíDka
Anglické ježdění, sve-
zení dětí na fjordských 
klisnách, country ve-
čery, svatby.
Jezdecká stanice nabízí 
svezení na dvou fjordských 
klisnách. Součástí areálu je ohrada 
s krotkými ovcemi a rybník s možnos-
tí rybolovu.
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BuTTeRHill RanCH

eQui MaDlen

uByToVÁní
V  buňce s  palandami (nutné vlastní lůžko-
viny), tekoucí voda. Sociální zařízení a teplá 
voda po domluvě v domácnosti provozovate-
le jezdecké stanice. Posezení u  ohně. Domá-
cí mazlíčci povoleni. Obchod s  potravinami 
a pohostinství v místě, restaurace 5 km.

naBíDka
Anglické ježdění, svezení v  kruhové 
ohradě. Jezdecká stanice půjčuje jed-
noho až dva koně ke svezení v kruhové 
ohradě, pro výuku jízdy na koni na jíz-
dárně a  pro zkušenější jezdce k vyjížď-
kám do přírody. Nabízí příměstský tábor 
s koňmi a hiporehabilitace (hipoterapie 
v psychiatrii a psychologii využívá spe-
cifických vlastností koní k pozitivnímu 
ovlivnění duševního stavu klienta, vět-
šinou se jedná o dítě s kombinovanými 
vadami. Vedoucím zdravotnickým pra-
covníkem je Monika Fárka zdravotní 
sestra s osvědčením a kurzem cvičitele 
jezdectví).

uByToVÁní
Ve dvou pokojích rodinného domu, v chatce 
nebo ve vlastním stanu. Možno zajistit sní-
daně. Kuchyňka, teplá voda, společné so-
ciální zařízení, ohniště, wifi. V areálu jsou 
ke koupi čerstvé mléčné výrobky z Ma ‑Ma 
rodinné mlékárny, mléčný automat v  pro-
vozu denně. Další ubytování v  penzionu 
s  restaurací 3 km, obchod s  potravinami 
tamtéž.

Úhořilka 12, 582 52 Štoky
603 379 506 (Marie Čiplová) 
marieciplova@seznam.cz 
www.ma-ma-mlekarna.cz

naBíDka
Westernové ježdění, výuka jízdy na 
koni, vyjížďky, turistika s vozem.
Ranč nabízí šest koní appaloosa nebo 
quarter horse zájemcům o vyjížďky do 
přírody, o výuku westernového ježdění 
a  o  turistiku s  vozem. Areál má k  dis-
pozici venkovní jízdárnu se skokovým 
materiálem a kruhovou ohradu.

uByToVÁní
Ve vlastním stanu nebo ve vlastním spa-
cím pytli pod přístřeškem (kuchyňka, teplá 
voda, společné sociální zařízení a  ohniš-
tě k  dispozici). Domácí mazlíčci povoleni. 
Obchod s  potravinami a  restaurace 3 km. 
Další ubytování v treehouse nebo na zámku 
(prohlídky, středověké světelské podzemí – 
labyrint chodeb z 15. století).

Opatovice 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
736 634 195 (Magdalena Kupčíková) 
stajeopatovice@seznam.cz 
Provoz sezónní (březen–listopad) 

naBíDka
Anglické ježdění, výuka jízdy na koni, 
vyjížďky.
Jezdecká stáj nabízí výuku jízdy na 
koni (k  dispozici je venkovní i  kry-
tá jízdárna se skokovým materiálem) 
nebo vyjížďky do terénu.

poVozniCTVí kaRlík

Nová Ves u Chotěboře 31, 582 73 
569 621 547, 725 939 195 (Jiří Karlík) 

naBíDka
chladnokrevní koně, turistika s  vo-
zem, svatby v kočáře.
Povoznictví má chladnokrevné koně 
pro práci v  lese. Nabízí jízdy spřežení 
při kulturních a společenských akcích, 
turistiku s vozem, jízdu kočárem.
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sTaTek lesolG
Rozsochatec 7, 582 72 
732 525 049 (Monika Fárka)  
farkamonika@qmail.com  
www.stateklesolg.cz

uByToVÁní
V  areálu pod přístřeškem nebo ve vlastním 
stanu. Sociální zařízení (bez sprchy) ve 
stájích. Další ubytování v  penzionu 500 m 
(společné sociální zařízení) a  v  penzionu 
nedaleko (pokoje s  kuchyňkami, možnost 
polopenze i plné penze, zahrada s ohništěm, 
možnost opékání selete, zámecká vinárna).



žĎÁrSko

Tipy na VýleTy  
až seskočíTe z koně
	Na kole okolo Velkého Dářka do přírodní rezervace Ransko
	Pěšky nebo na kole Balinským a Nesměřským údolím
	Pěšky od Milovského rybníka ke Čtyřem palicím 
 www.vysocina.eu/vylety



JezDeCkÁ 
sTaniCe 
Dalečín

naBíDka
rodinná dovolená na statku, svezení 
dětí na chladnokrevných klisnách.
Penzion nabízí možnost jízdy bryčkou 
nebo svezení dětí ubytovaných klientů 
na chladnokrevných klisnách.

selskÉ sTaVení
uByToVÁní
Ve třech apartmánech (z toho dva jsou bez-
bariérové), pod přístřeškem nebo ve vlast-
ním stanu. K  dispozici kuchyňka. Stany 
a přístřešek mají společné sociální zařízení 
a  teplou vodu, apartmány mají vše vlastní. 
Pro děti jsou v areálu houpačky, klouzačka, 
ping ‑pong, společenské hry, knížky, hrač-
ky a trampolína. Ohniště a udírna, poseze-
ní pro skupiny v uzavřeném dvoře nebo ve 
společenské místnosti s  grilem. Možnost 
lovení pstruhů z vlastního rybníka. Domácí 
mazlíčci povoleni. Obchod s  potravinami 
3 km, restaurace 10 km.

Jimramovské Pavlovice 6, 592 42 Jimramov 
606 711 696 (Miroslav Totušek)  
724 062 180 (Sylva Totušková)  
zdar.natural@volny.cz 
www.selskestaveni.wz.cz

ekoFaRMa RakoVi
uByToVÁní 
V Chaloupce u Bílého potoka, případně ve vlastním 
stanu nebo pod přístřeškem. Kuchyňka, společné 
sociální zařízení a teplá voda k  dispozici, posezení 
u ohniště. Další ubytování v penzionu 500 m, kde je 
restaurace, a v penzionu 1,5 km. Obchod s potravi-
nami 5 km.

Kuklík 36, Sněžné, 592 03 Sněžné
603 740 967 (Ladislav Rak) 
Jízda na koni: 728 143 476 (Vendula Raková) 
vendarakova@seznam.cz

naBíDka
Anglické ježdění – relaxace 
pro děti, vodění dětí na koni.
Ekofarma nabízí dětem mož-
nost jízdy na koni v krajině 
– program Relaxace pro děti 
a nezkušené jezdce, kdy je 
kůň celou dobu bezpečně ve-
den na vodítku. K  dispozici je 
venkovní jízdárna a kruhová 
ohrada.

sTaTek VysokÉ
uByToVÁní
Originální v koňských boxech, v areálu statku 
ve vlastním stanu nebo v karavanu. K dispozi-
ci ohniště, vaření na sporáku. Sociální zařízení 
přímo ve dvoře, sprchování v  bytě provozova-
tele. Obchod s  potravinami 1,5 km, restaurace 
a ubytování hotelového typu do 1 km.

Vysoké 24, 591 01 Žďár nad Sázavou
605 436 080 (Miroslav Kratochvíl) 

naBíDka
Anglické ježdění, výuka, vyjížď-
ky, dětské jezdecké tábory.
Rodinná stáj nabízí výuku jízdy na 
koni a  vyjížďky s  klienty i  s  mož-
ností plavení koní v rybníku. V létě 
zde probíhají dětské jezdecké tá-
bory. K  dispozici je venkovní jíz-
dárna se skokovým materiálem 
a kruhová ohrada.

uByToVÁní
V  samostatné místnosti v  rodinném 
domě nebo pod přístřeškem a  na pas-
tvinách ve vlastním stanu. K dispozici 
kuchyňka, černá kuchyně, teplá voda, 
společné sociální zařízení a  venkovní 
ohniště. Domácí mazlíčci povoleni. Ob-
chod s potravinami a restaurace v mís-
tě.

Na kopci 14, 592 41 Dalečín
Vyjížďky s klienty:  
606 474 016 (Zuzana Procházková) 
606 101 750 (Jaroslav Procházka 
dřevorubecká firma, přibližování dřeva koněm)
nakopci14@seznam.cz

naBíDka
chladnokrevní koně, turistika 
s vozem, vyjížďky.
Manželé Procházkovi umožňu-
jí zájemcům o  vyjížďku krajinou 
jízdu na chladnokrevných nebo 
teplokrevných koních a  turistiku 
s  vozem. K  dispozici je venkovní 
jízdárna se skokovým materiálem 
a rybník pro plavení koní.
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JezDeCkÁ sTaniCe opaJDa 

zÁBaVní paRk ŠiklanD 

uByToVÁní
Ve stylovém penzionu, některé pokoje s ku-
chyňkou a samostatným sociálním zaříze-
ním. Možnost plné penze, polopenze nebo 
snídaně. Další ubytování ve vlastním stanu 
v  areálu. Ohniště. Domácí mazlíčci povo-
leni. Obchod s  potravinami do 3 km. Re-
staurace (po dohodě) přímo v  areálu nebo 
6 km. Středověká krčma (na objednávku) 
pro společenské akce. Areál je přizpůsoben 
pořádání akcí pro milovníky psů (včetně 
soutěží s ubytováním).

Horní Rožínka 3, 592 51
739 034 453 (Luboš Vetešník) 
svezení na koni:  
734 381 356 (Doubravka Vetešníková) 
vetesnik.l@seznam.cz 
www.opajda.cz

naBíDka
Anglické ježdění, svezení na koni, 
středověká krčma, akce pro pejskaře.
Středověký venkovský statek s krč-
mou, ubytováním, stodolou pro oslavy, 
prostory pro zábavu a sport, stájemi, 
chlévy a pastvinami nabízí také jízdu 
na koni. K  dispozici je písková jízdár-
na a kruhovka. Lze vyzkoušet i plavení 
koní v rybníku.

uByToVÁní
V penzionu se 4 apartmány (s vlastním sociálním 
zařízením, wifi, 2 apartmány s rampou pro vozíč-
káře). Možnost plné penze (dovážená strava) nebo 
snídaně formou švédského stolu. Kuchyňka k dis-
pozici, restaurace vlastní (výčep, po domluvě plná 
penze). Součástí penzionu je sauna, tenisové hřiště, 
posilovna a dětské hřiště. Pro nenáročné spaní pod 
přístřeškem nebo ve vlastním stanu. Ohniště k dis-
pozici. Domácí mazlíčci povoleni. Obchod s potra-
vinami 2 km.

JezDeCký 
kluB 
JanoVičky
Janovičky 1,  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
739 096 110 (Josef Slavíček)
info@kone-janovicky.cz  
www.kone-janovicky.cz

naBíDka
Anglické ježdění, výcvik, vyjížďky pro začá-
tečníky i pokročilé, dětské jezdecké tábory, 
rodinné oslavy, svatby.
Jezdecký klub nabízí výuku jízdy na koni, vy-
jížďky s klienty (děti a začátečníci jsou vedeni 
na vodítku), plavení koní v  rybníku a dětské 
jezdecké tábory. K  dispozici je venkovní jíz-
dárna se skokovým materiálem a kruhovka.
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uByToVÁní
V Šiklově mlýně v hotelu Colo-
rado Grand (bezbariérový pří-
stup) nebo v  rezidenci Arizo-
na (se snídaní), ve srubových 
apartmánech, v  mobilhome 
(gril, kuchyňka, vlastní so-
ciální zařízení), v  chatách či 
ve vlastním stanu (společné 
sociální zařízení). Wifi. Ohni-
ště. Domácí mazlíčci povoleni. 
Obchod s  potravinami a  re-
staurace v místě.

Zvole 49, 592 56
Informační kancelář: 602 750 130  
pobyty@sikland.cz  
www.sikland.cz

naBíDka
Westernoví koně, turistika s  vozem, vyjížďky, 
jezdecké tábory, rodinná dovolená mezi zvířátky.
Provoz zábavního areálu je sezónní, provoz jez-
decké stanice je celoroční. Šikland pořádá dětské 
dobrodružné a  jezdecké tábory. Děti se setka-
jí s  oslíkem Matějem, kravičkou Rézou, bizony 
a koňmi, uvidí 18 pávů a tygřici Miu.
Hlavní sezóna (červenec–srpen) nabízí například 
Americký víkend, Velkou ohňovou show, Léto-
hrátky se zvířátky, Rodinný den, Burger day, hu-
dební festivaly, MČR Cross Country Open  apod. 
Areál nabízí animační programy, týmové a  fi-
remní akce, kongresovou turistiku, školní výlety, 
a  také chvilky napětí v  nedalekém strašidelném 
zámku Draxmoor (Dolní Rožínka).
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naBíDka
Anglické ježdění, výuka, vyjížďky, pedagogicko ‑psychologické ježdění, rekon-
diční ježdění.
Jezdecký klub nabízí výuku jízdy na koni, vyjížďky s klienty (začátečníci, mírně 
pokročilí, zkušení jezdci), pedagogicko ‑psychologické ježdění a  rekondiční jež-
dění dospělých a dospívajících. K dispozici je venkovní jízdárna a skokový mate-
riál.
Jezdecký klub funguje v  bývalém panském dvoře ze 17. století, který náležel 
k Pernštejnskému panství. Název Mansberk nese od roku 1820 na památku hra-
běnky Josefíny Schröfflové z Mansberku, jež zde založila Nový dvůr.

JezDeCkÁ sTÁJ Casia 

JezDeCký kluB MansBeRk

Sejřek 29, 592 62 Nedvědice
603 430 898 (René Prokeš)  
mansberk@gmail.com 
www.jezdeckastajmansberk.com 
www.mansberk.com

uByToVÁní
V areálu pod přístřeškem nebo ve vlastním stanu (společné 
sociální zařízení a  teplá voda v  klubovně, kuchyňka k  dis-
pozici, wifi) nebo v  Sejřku v  soukromí. Možnost posezení 
u ohně. Domácí mazlíčci povoleni po dohodě. Obchod s po-
travinami a restaurace 2 km po silnici, 1 km pěšinou.
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seDlÁŘsTVí Ve sTaRÉ Škole
Daniela neTíkoVÁ

Horní Rozsíčka 19, 592 51 Dolní Rožínka
606 180 163 (Daniela Netíková) 
www.sedlarstvi.info

uByToVÁní
V  zahradní chatce (wifi) nebo ve vlast-
ním stanu, voda pouze studená, suché 
WC, ohniště. Domácí mazlíčci povole-
ni. Obchod s  potravinami a  restaurace 
2 km. Nedaleko je strašidelný zámek 
Draxmoor, jehož návštěva nadchne děti.

naBíDka
Turistika s  vozem, svatební kočár, vy-
jížďky (pouze pro zkušené jezdce), sed-
lářství, šití historických stanů.
Sedlářka Daniela Netíková nabízí putová-
ní vozem nebo historickým kočárem a vy-
jížďky pro zkušené jezdce. K  dispozici je 
kruhová ohrada. Možnost návštěvy sed-
lářství (ruční výroba sedel, brašen, opas-
ků, peněženek, pouzder na brýle a dalších 
kožených doplňků tradičními postupy, 
opravy poškozené výstroje) a  dílny, kde 
se šijí historické stany (gotické, vojenské, 
westernové).

uByToVÁní
V  areálu v  maringotce (wifi, 
sociální zařízení a teplá voda 
v  domě provozovatele). Pose-
zení u ohně. Domácí mazlíčci 
povoleni. Obchod s  potravi-
nami a restaurace 2 km.

Košíkov 2, 595 01 Velká Bíteš 
737 961 458  
(Silvie Rybníčková)  
rybnickovasilvie@seznam.cz 
www.jcasia.cz 

naBíDka
Anglické ježdění, výuka, vyjížďky.
Jezdecká stáj nabízí výuku jízdy na koni a  vyjížďky 
s klienty včetně plavení koní v rybníku. K dispozici je 
venkovní jízdárna a kruhovka.

Ranč poD Jasany 

uByToVÁní
V  pokojích rodinného domu (vlastní 
koupelna a vybavení, wifi), ve vlastním 
stanu nebo pod přístřeškem. Ohniště 
k  dispozici. Domácí mazlíčci povoleni 
pouze venku. Obchod s  potravinami 
a restaurace 2 km.

Vlkov 10, 594 53 Osová Bítýška
605 417 185 (Iva Prášková) 
ivka.zem@seznam.cz  
www.rancpodjasany.cz

naBíDka
Westernové ježdění, výuka, vy-
jížďky, metoda přirozené komu-
nikace.
Ranč nabízí výuku jízdy ve wes-
ternovém sedle a  vyjížďky s  kli-
enty včetně plavení koní. Zájemci 
se mohou naučit základy přiroze-
né komunikace, kterou jsou zdej-
ší koně připravováni na práci ze 
země i  pod sedlem. K  dispozici je 
venkovní travnatá jízdárna a sko-
kový materiál.
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