STRUČNÝ POPIS PROJEKTU V ČEŠTINĚ
Název a umístění projektu
Název projektu: Po stopách koňských kopyt
Umístění projektu: Projekt bude primárně realizován na území Pardubického kraje a Dolnoslezského
vojvodství.

Stručný popis projektu
Jedná se o přeshraniční projekt v podobě marketingové podpory cestovního ruchu oblasti
Dolnoslezské vojvodství a Pardubický kraj. Téma tradice chovu koní a dostihového sportu bylo
zvoleno z důvodu posílení kulturní identity obyvatel regionu ve vztahu na potenciál tématu
v cestovním ruchu.
O Pardubickém kraji se říká, že je krajem koní. A skutečně tomu tak je. Dostihový sport i chov koní má
v tomto regionu velkou tradici. O Velké pardubické se říká, že je nejtěžším a nejstarším překážkovým
dostihem kontinentální Evropy. Chovem starokladrubských koní jsou proslaveny hřebčíny ve
Slatiňanech a Kladrubech nad Labem, který byl dokonce založen již v 16. století císařem Maxmiliánem
II. Chov koní má dlouhou tradici a jasný potenciál jeho využití v cestovním ruchu.
Realizátorem projektu je Destinační společnost Východní Čechy (destinační management
Pardubického kraje) a partnerem dostihové závodiště ve Wroclawi - Partynice (město Wroclaw).
Realizační fáze projektu je 8 měsíců (leden - srpen 2014). Bude zahájena schůzkou projektového
týmu, kde budou opětovně vytyčeny plánované cíle projektu, rozděleny pravomoci a kompetence
členů týmu. Činnost projektového týmu bude kontrolovat ředitelka Destinační společnosti Východní
Čechy. Manažer projektu bude vybrán ze zaměstnanců společnosti, který se podílel na přípravě
projektového záměru. Administraci projektu zajistí zaměstnanec společnosti (jmenovitě Jaroslav
Drobný) se zkušenostmi s administrací „evropských projektů“.
Hlavní aktivity navazující na projektovou schůzku můžeme rozdělit do těchto bodů:








Vydání brožury „Po stopách koňských kopyt Pardubického kraje“ v české a polské jazykové
mutaci
Prezentační akce na dostihovém závodišti ve Wroclawi - Partynice
Prezentační akce na dostihovém závodišti v Pardubicích
Aktivity na turistickém portálu Pardubického kraje (v české a polské jazykové mutaci)
Výtvarná soutěž pro žáky základních škol Pardubického kraje
Propagační předměty
Publicita projektu, inzerce, tiskové zprávy, pozvánky
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I. Brožura „Po stopách koňských kopyt Pardubického kraje“
V rámci projektu bude vydána publikace „Po stopách koňských kopyt Pardubického kraje“. Sestavení
textových podkladů bude náplní práce projektového manažera. Na dodavatelském principu budou
řešeny korektury publikace (dohoda o provedení práce). Brožura bude přeložena do polského jazyka,
graficky zpracována a vytištěna v celkovém nákladu 30.000 ks (z toho bude 15.000 ks v českém jazyce
a 15.000 ks v jazyce polském).
Na grafické a tiskařské práce bude vyhlášeno výběrové řízení (veřejná zakázka malého rozsahu
s názvem „Grafické a tiskařské práce pro mikroprojekt Po stopách koňských kopyt“).
Specifikace brožury: 16 stran vč. obálky; rozměry 210x150 mm; gramáž papíru 150g; plnobarevný
tisk; papír - lesklá křída s lakem v celé brožuře. Výše uvedený náklad byl zvolen zcela záměrně tak,
aby pokrýval poptávku po této formě materiálu (viz zkušenosti realizátora a partnera projektu
s distribucí a vydáváním těchto materiálů).
Brožura bude v elektronické podobě uložena na turistickém portálu Pardubického kraje
(www.vychodni-cechy.info pro českou mutaci brožury a www.czechy-wschodnie.info pro polskou
jazykovou mutaci), zajištěno tak bude trvání výstupů projektu i po konci fyzické realizace projektu.
Distribuci publikace bude zajišťovat realizátor projektu ve spolupráci s partnerem. Realizátor projektu
bude publikaci distribuovat při prezentačních akcích (v Pardubickém kraji a Dolnoslezském
vojvodství), dále pomocí sítě turistických informačních center Pardubického kraje (39 IC), na
veletrzích cestovního ruchu a při prezentačních akcích. Partner projektu zajistí distribuci brožury na
území Dolnoslezského vojvodství.
Pro účely grafického zpracování brožury bude pořízeno 10 fotografií s koňskou tématikou. Tyto
fotografie budou rovněž umístěny na stránkách realizátora projektu, kde budou volně k dispozici
případným zájemcům.
Tematická předpokládaná náplň brožury dle stran:
1. strana - obálka s poutavou fotografií
2. - 3. strana - informace o regionu ve vztahu ke koňské tématice
4. - 5. strana - historie, tradice, parforsní hony
6. - 7. strana - dostihové závodiště (Pardubice, Kolesa)
8. - 9. strana - hřebčíny, sedlovny, hříbárny (Národní hřebčín Kladruby nad Labem, Hřebčín
Slatiňany)
10. - 11. strana - koňská muzea (Hipologické muzeum na zámku ve Slatiňanech, Švýcárna
Slatiňany - interaktivní muzeum starokladrubského koně)
12. strana - jezdecké stezky

Projekt Po stopách koňských kopyt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis

13. strana - představení partnera projektu - závodiště Partynice (+ hřebčinec Ksiaž,
nejvýznamnější hřebčín v Dolnoslezském vojvodství)
14. strana - významné akce s koňskou tématikou, mapka
15. strana - kontakty, především na turistická informační centra regionu
16. strana - publicita projektu
II. Prezentační akce
V rámci projektu proběhnou celkem čtyři prezentační akce, z nichž 2 budou v Pardubicích (dostihové
závodiště Pardubice) a 2 ve Wroclawi (Partynice). Průměrná návštěvnost dostihů je 8 tisíc
návštěvníků (jak závodiště v Pardubicích, tak závodiště ve Wroclawi). Na prezentačních akcích bude
propagována tradice chovu koní a dostihový sport východočeského regionu, zároveň zde bude
distribuována v rámci projektu vydaná brožura Po stopách koňských kopyt Pardubického kraje a
tematický zvolené propagační předměty.
II.I Tuzemské prezentační akce
Jedná se o dvě jednodenní prezentační akce na závodišti v Pardubicích. Přesná termínová listina
dostihové sezónu roku 2014 není doposud známá. Vycházíme tak ze zkušeností roku 2012. První
prezentační akce by se měla uskutečnit na přelomu června/července 2014 v rámci II. kvalifikace na
Velkou Pardubickou (přesný název akce je Polský den na dostihovém závodišti v Pardubicích). Druhá
prezentační akce proběhne podle předpokladu v rámci III. kvalifikace na Velkou Pardubickou (srpen
2014).
II.II Zahraniční prezentační akce
Zahraniční prezentační akce, na kterých se bude koordinačně podílet partner projektu, se uskuteční
na dostihovém závodišti ve Wroclawi - Partynice. První prezentační akce se uskuteční v červenci a
druhá v srpnu 2014. Opět se jedná o předběžné termíny, jelikož ani zde není přesná termínová listina
známá. Termíny upřesní manažer projektu v průběhu realizační fáze projektu. Na dostihovém
závodišti ve Wroclawi se bude jistě jednat o Polské derby, které je tradičně nejnavštěvovanějším
dostihem na tomto závodišti.
III. Aktivity na turistickém portálu Pardubického kraje
Další z důležitých aktivit projektu, kterou je možné rozdělit do dvou částí. Aktivity na turistickém
portálu se projeví jak v české jazykové mutaci (www.vychodni-cechy.info), tak v polské mutaci
(www.czechy-wschodnie.info).
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III.I Revize sítě hipotras
Síť hipotras aktuálně dosahuje na území východních Čechy 664 kilometrů, které je možné si nechat
vykreslit na stránce www.vychodni-cechy.info/jizda-na-koni. Revize bude prováděna ve spolupráci se
stanicí Kovářov, která stála při vzniku značení jezdeckých tras v Pardubickém kraji a má dobrou
známost o jednotlivých trasách. Při revizi bude ověřeno, zdali zakreslené trasy jsou stále v provozu a
označené (např. zdali někde nedošlo ke změně vlastnictví k pozemkům pod trasami a neprůjezdnosti
tras). Dále bude řešeno napojení sítě na značení v kraji Vysočina, kde proběhl projekt rozsáhlého
zaznačení hipotras a není vyjasněné vzájemné napojení.
III.II Revize databanky jezdeckých objektů
Databanka jezdeckých objektů na turistickém portálu Pardubického kraje (jezdecké kluby, stanice,
stáje apod.) aktuálně dosahuje počtu 147 objektů. Při revizi bude ověřena správnost kontaktních
údajů, vybavenost (počty stájí, výběhy apod.) a rozsah služeb poskytovaných pro veřejnost.
IV. Výtvarná soutěž
Jedná se o okrajovou aktivitu projektu. V rámci realizační fáze projektu bude vyhlášena výtvarná
soutěž pro žáky základních škol. Jejich úkolem bude zaslat na adresu realizátora projektu výkresy
s koňskou tématikou. Nejlepší vyhodnocená díla, které posoudí odborná komise, budou oceněna
(cenou budou knihy o Pardubickém kraji a propagačními předměty). Vybrané díla budou vystaveny
v budově krajského úřadu Pardubického kraje a opatřeny popisky s informacemi týkající se projektu,
v rámci kterého byla výtvarná soutěž uskutečněna.
V. Propagační předměty
V rámci projektu budou pořízeny propagační předměty s koňskou tématikou. Perníkové podkovy,
ručně malovaní koníci ze dřeva (od držitele tradice lidového řemesla pana Zdeňka Bukáčka z Krouny)
a pexesa pro děti s koňskou tématikou. Propagační předměty budou distribuovány na prezentačních
akcích v rámci projektu a zároveň budou sloužit jako ceny do výtvarné soutěže.
Všechny propagační předměty budou opatřeny publicitou dotačního titulu. Dřevění koníci a
perníkové podkovy budou opatřeny samolepícími štítky s publicitou dotačního titulu.
VI. Publicita projektu, inzerce, tiskové zprávy, pozvánky
Pro dodržení pravidel publicity bude pořízena jedna informační plastová tabule s uvedenými
obecnými informacemi o projektu a jeho spolufinancování (propagační složka při prezentačních
akcích; rozměry minimálně 80 x 60 cm). V době nekonání prezentačních akcí bude informační tabule
viditelně umístěna v kanceláři projektového manažera.
Projekt Po stopách koňských kopyt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Z důvodu úspory finančních prostředků bude informační tabule dvojjazyčná (v českém a polském
jazyce), nebude tak potřeba vyrábět tento propagační předmět dvakrát.
Na internetových stránkách realizátora projektu (www.vychodni-cechy.org) budou umístěny
informace o projektu, vč. log a informací o spolufinancování projektu. Internetové stránky projektu
budou pravidelně aktualizovány a doplňovány tiskovými zprávami a fotografiemi z realizační fáze
projektu.
Realizována bude celoplošná inzerce ve všech Denících Pardubického kraje (Pardubický, Chrudimský,
Svitavský a Orlický deník). Ta bude realizována po dokončení aktivit na turistickém portálu, k jejímž
výstupům bude odkazovat. Zároveň bude inzerce sloužit jako vhodná propagace projektu.
Projekt chronologicky
I. přípravná fáze projektu


leden - únor 2013 - sestavení projektového záměru, zpracování projektu, schůzka
projektového týmu, komunikace s partnerem projektu, překlad popisu projektu do polského
jazyka (realizovala Destinační společnost Východní Čechy s partnerem projektu)

II. realizační fáze projektu






leden 2014 - zahájení fyzické realizace projektu, schůzka projektového týmu, vymezení
pravomocí a kompetencí projektového týmu, shrnutí aktivit a plánovaných cílů projektu,
umístění informací o projektu na internetové stránky žadatele (realizuje Destinační
společnost Východní Čechy; předpokládané náklady období, vč. režijních nákladů: 603,20
EUR)
únor 2014 - příprava zadávací dokumentace výběrového řízení, vyhlášení výběrového řízení
na brožuru Po stopách koňských kopyt Pardubického kraje a pexes s koňskou tématikou
„Grafické a tiskařské práce pro mikroprojekt Po stopách koňských kopyt, pořízení
propagačních předmětů - perníkové podkovy, příprava výtvarné soutěže pro žáky základních
škol (realizuje Destinační společnost Východní Čechy; předpokládané náklady období, vč.
režijních nákladů: 519,20 EUR)
březen 2014 - ukončení výběrového řízení, podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení,
pořízení fotografií pro grafické zpracování brožury a pexes, pořízení propagačních předmětů dřevění ručně malovaní koníci, příprava textových podkladů do brožury, vyhlášení výtvarné
soutěže (realizuje Destinační společnost Východní Čechy; předpokládané náklady období, vč.
režijních nákladů: 3.377,20 EUR)
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duben 2014 - příprava textových podkladů brožury, překlady textů do polského jazyka,
grafické práce na pexesech a brožuře, příprava první tuzemské prezentační akce na
dostihovém závodišti v Pardubicích, aktivity na turistickém portálu Pardubického kraje
(realizuje Destinační společnost Východní Čechy; předpokládané náklady období, vč. režijních
nákladů: 1.150,20 EUR)
květen 2014 - tisk brožury Po stopách koňských kopyt Pardubického kraje a pexes, aktivity na
turistickém portálu Pardubického kraje, první etapa inzerce v Denících Pardubického kraje
(realizuje Destinační společnost Východní Čechy; předpokládané náklady období, vč. režijních
nákladů: 10.673,20 EUR)
červen 2014 - realizace první tuzemské prezentační akce na dostihovém závodišti
v Pardubicích, příprava první zahraniční prezentační akce na dostihovém závodišti ve
Wroclawi, aktivity na turistickém portálu Pardubického kraje, distribuce brožury a
propagačních předmětů, ukončení výtvarné soutěže, ocenění účastníků, výstava vybraných
děl z výtvarné soutěže (realizuje Destinační společnost Východní Čechy společně s partnerem
projektu; předpokládané náklady období, vč. režijních nákladů: 3.181,20 EUR)
červenec 2014 - realizace první zahraniční prezentační akce na dostihovém závodišti ve
Wroclawi, příprava druhé prezentační akce na dostihovém závodišti ve Wroclawi, aktivity na
turistickém portálu Pardubického kraje, distribuce brožury a propagačních předmětů,
příprava druhé tuzemské prezentační akce na dostihovém závodišti v Pardubicích, druhá
etapa inzerce v Denících Pardubického kraje (realizuje Destinační společnost Východní Čechy
společně s partnerem projektu; předpokládané náklady období, vč. režijních nákladů:
1.946,54 EUR)
srpen 2014 - realizace druhé zahraniční prezentační akce na dostihovém závodišti ve
Wroclawi, distribuce brožury a propagačních předmětů, realizace druhé tuzemské
prezentační akce na dostihovém závodišti v Pardubicích, zpracování výstupů ze všech
prezentačních akcí, revizní aktivity na turistickém portálu Pardubického kraje, zakončení
projektu, vyhodnocení projektu, koordinační schůzka předkladatele a partnera projektu, na
které budou upřesněny aktivity ve fázi udržitelnosti projektu, distribuce tiskové zprávy celého
projektu, sestavení plánu další spolupráce partnerů projektu (realizuje Destinační společnost
Východní Čechy společně s partnerem projektu; předpokládané náklady období, vč. režijních
nákladů: 1.141,74 EUR)
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III. fáze udržitelnosti projektu


září 2014 - dále - aktualizované informace o hipotrasách a koňských objektech na turistickém
portálu Pardubického kraje, pořízené fotografie budou i nadále volně ke stažení na
internetových stránkách realizátora projektu, distribuce brožury Po stopách koňských kopyt
Pardubického kraje na veletrzích cestovního ruchu, prezentačních akcích a pomocí sítě
turistických informačních center, distribuce propagačních předmětů, brožura v elektronické
podobě umístěna volně ke stažení na turistickém portálu Pardubického kraje - v české i
polské jazykové mutaci (realizuje Destinační společnost Východní Čechy společně
s partnerem projektu; náklady spojené s fází udržitelnosti projektu bude hradit realizátor
projektu ze svého běžného rozpočtu)

Přeshraniční dopad projektu
Realizované aktivity napomohou k rozvoji turismu jako důležitého faktoru pro rozvoj regionálního
hospodářství a zaměstnanosti v oblastech česko-polského příhraničí. Aktivity jsou rovnoměrně
rozděleny na obou stranách hranic, rozlohou se jedná o přibližně stejná území. Na polské straně jde o
Dolnoslezské vojvodství a straně České republiky o Pardubický kraj.
Vydané publikace budou ve stejném nákladu obdobnou formou distribuovány na obou stranách
hranice (náklad 15.000 ks v českém jazyce a náklad 15.000 ks v jazyce polském). Rovněž propagační
předměty budou distribuovány stejnou formou na obou stranách hranice v obdobném nákladu.
Prezentační akce se rovněž uskuteční na každé straně hranic. Dvě prezentační akce na dostihovém
závodišti v Pardubicích a dvě prezentační akce na dostihovém závodišti ve Wroclawi.
Důležitým aspektem realizace projektu je také snaha prohloubit spolupráci realizátora a partnera
projektu s potenciálem trvalého rozvoje, resp. dlouhodobé udržitelnosti spolupráce při realizaci
společných akcí a projektů.
Jelikož má partner projektu sídlo ve Wroclawi, nebylo možné realizovat projekt společný. I přes
skutečnost, že se nejedná o společný projekt, tak navázané partnerství není pouze partnerstvím
formálním. Destinační společnost Východní Čechy spolupracuje s dostihovým závodištěm Partynice
ve Wroclawi (provozovatelem dostihového závodiště je město Wroclaw) již od minulého roku, kdy
předkladatel projektu realizoval jednu prezentační akci na závodišti Partynice. Vzhledem k této
skutečnosti se jedná o ideální typ organizace pro partnerství na tomto projektu.
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Cíle/očekávané výsledky/dopady
Globální cíl projektu je zaměřen na marketingovou podporu tradic česko-polské příhraniční oblasti.
Rozvoj turismu napomůže regionálnímu hospodářství a zaměstnanosti dotčené oblasti. Tato
marketingová podpora přeshraničního cestovního ruchu umožní lepší využití stávajícího potenciálu
na obou stranách hranice. Propagování hodnot „dědictví tradic“ rozvíjením přeshraničního
charakteru je důležité z hlediska posílení kulturní identity obyvatel regionu a především podporuje
rozvoj cestovního ruchu. Výstupy projektu rozšíří nabídku a zvýší kvalitu nabízených atraktivit
cestovního ruchu oblasti. V projektové žádosti stanovené indikátory budou bezezbytku naplněny.
Pro přehlednost lze cíle projektu rozdělit do skupin seřazených podle důležitosti:




marketingová podpora rozvoje cestovního ruchu v návaznosti na zvýšení ekonomického
potenciálu oblasti, resp. rozvoj cestovního ruchu, který představuje pro území velký potenciál
prohloubení spolupráce partnerů projektu s důrazem na jeho rozvoj do budoucnosti
posílení kulturní identity obyvatel regionu ve vztahu na potenciál v cestovním ruchu

Výstupy projektu rozšíří nabídku a zvýší kvalitu nabízených atraktivit cestovního ruchu. Projekt
přispěje k rozvoji cestovního ruchu a bude mít přínos pro zvyšování konkurenceschopnosti regionu na
trhu cestovního ruchu. Projekt tak ovlivní objem přínosů plynoucích jednotlivým skupinám subjektů
regionu z rozvoje tohoto odvětví. Zprostředkovaný dopad budou mít aktivity projektu také na místní
podnikatele a další subjekty zajišťující služby. Projekt přispěje k rozvoji cestovního ruchu a ovlivní tak
příjmy subjektů působících v cestovním ruchu i v navazujících odvětvích, může přispět ke snížení
nezaměstnanosti apod. Projekt si neklade za cíl snížit nezaměstnanost, zvýšit ekonomickou sílu
regionu - jedná se o možné dopady realizace projektu.

Projekt Po stopách koňských kopyt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis

