Jízda na koni
Pokud jste ve Zlíně jen na návštěvě nebo nejste členem žádného jezdeckého klubu a máte
chuť se projet na koni, můžete navštívit kteroukoliv z níže uvedených stájí či rančů. Vždy
Vám ale doporučujeme zaměstnancům předem zavolat a domluvit se na konkrétních
podmínkách.
Pro zájemce spíše z řady místních obyvatel většina zařízení nabízí také dlouhodobé
jezdecké kurzy a některé organizují i dětské tábory.

Jezdecká stáj „Vyhlídka"
Lipské paseky - Vyhlídka
Tel.: +420 602 690 500, www.kone-zlin.cz
Vyjížďky pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé. Projet se zde můžete kromě koní také na
ponících. Jezdecká stáj pořádá různé akce, kroužky i příměstské tábory. Občerstvení
zajištěno na místě. Předchozí objednávka je nutná.

Ranč Zápolná Lukov
Lukov, dostupné autem, autobusem či po nové cyklostezce (po pravé straně směrem ze
Zlína)
Tel.: +420 603 531 093
K dispozici je písková kruhová jízdárna a větší travnatá jízdárna s cvičebním nářadím. Ranč
nabízí jízdu na koni pro děti i dospělé, výuku jízdy, vyjížďky do přírody. Můžete si zde
zakoupit také dárkový poukaz.

Meadow Ranch
Paseky 148, Želechovice nad Dřevnicí
Tel.: +420 608 822 863, www.meadow-ranch.com
Na koni se zde můžete projet pouze, pokud jste na ranči ubytováni.

Ranch Lucky Valley
Zádveřice 8, Zádveřice-Raková
Tel.: +420 577 982 360, +420 577 119 275, +420 577 119 276, www.luckyvalley.net
K dispozici je písková jízdárna a krytá jezdecká hala. Ranč nabízí výuku jízdy na koni pro
děti i dospělé. Vyjížďky do přírody nepořádá. Můžete si zde zakoupit i dárkový poukaz.
Předchozí objednávka je nutná.

Stáj Mevrin
Zádveřice 449, Zádveřice-Raková
Tel.: +420 603 167 977, www.mevrin.cz
Jezdecká škola - výuka jízdy na koni pro začátečníky i pokročilé, vyjížďky pro pokročilé do
přírody. K dispozici je písková jízdárna s profi povrchem (special písek s
textilií), odvodněnou, zavlažovanou.

Biofarma Březová
Březová 4, Slušovice
Tel.: +420 739 002 069, www.biofarmabrezova.cz

Výuka jízdy na koni pro děti i dospělé, pro pokročilejší vyjížďky do přírody. Biofarma pořádá
také příměstské tábory a jezdecké kroužky pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé děti.

Ranč Stable Willow Slušovice
Březová ev. č. 03, Slušovice
Tel.: +420 736 533 781, www.stablewillow.webnode.cz
Výuka jízdy na koni pro děti od 3 let věku i dospělé. Jízdy na jízdárně, na dráze, na louce či v
lese nebo celodenní sobotní kurzy jezdectví. Vyjížďky do přírody po Hostýnských a
Vsetínských vrších, a to jak western, anglicky nebo endurance. Jízdu je nutné domluvit
předem od 18:30 do 19:30. Ranč nabízí také poradenství v chovu koní, výcviku koní a
výběru koně při koupi.

Ranč Všemina
Všemina č. ev. 25, Všemina
Tel.: +420 604 420 093 (info ranč), +420 732 606 015 (vyjížďky, koně), www.ranc.cz
Ranč nabízí vyjížďky na koních pro děti i dospělé, víkendové pobyty pro děti, příměstské a
letní tábory a ubytování v chatkách.

Rodinná stáj Polárka – HF Kaňovice
Kaňovice 106, Kaňovice
Tel.: +420 777 050 310, www.haflingove.webnode.cz
Stáj nabízí také rehabilitační ježdění v rámci hipoterapie.

Ranč v sedle
Holešovská 380, Fryšták
Tel.: +420 776 595 650, www.rancvsedle.cz

Ranč Tlumačov
Machovská 412, Tlumačov
Tel.: +420 733 253 932, +420 737 819 644, www.montanatrail.cz

Stáj Lipina
Křekov 20, Křekov
Tel.: +420 603 879 047, www.lipina.cz

Více informací nejen o hipoturistice se dozvíte na internetových stránkách www.hyje.cz.

