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    Opolska Marka Jeździecka 

 

Wydarzenia jeździeckie są znakomitą okazją do promowania nie tylko organizacji 
lub przedsiębiorstw komercyjnych, ale także jednostek terytorialnych – miasta, 

gminy, powiatu, województwa. 
 

Nagłaśnianie sukcesów, inwestowanie w rozwój różnych dyscyplin sportowych czy 
modernizowanie infrastruktury rekreacyjno - turystycznej może być skutecznym 

sposobem promowania regionu. 
 

Atrakcyjny wizerunek regionu tworzony przez działania związane z jeździectwem 
wzmacnia wizerunek przedsiębiorstw i produktów wytwarzanych w regionie.  

Promocja powinna być skierowana do społeczności lokalnych, turystów, 
inwestorów lub innych jednostek terytorialnych. 



     SPORT JEŹDZIECKI 

Jeździectwo, jako dyscyplina sportowa jak i rekreacyjno 
- turystyczna, ma długą tradycję oraz mocne podstawy 
historyczno - ekonomiczne. Jest sportem polegającym 
na ścisłej współpracy człowieka i konia. Zresztą nie bez 
powodu o jeźdźcu i koniu mówi się „para”, bo od konia, 
tak samo jak od jeźdźca, zależy wynik. 

Jest wiele form uprawiania jeździectwa, począwszy od jazdy 
konnej, ćwiczeń gimnastycznych i akrobatycznych 
wykonywanych na koniu, do powożenia, które nie wymaga 
bezpośredniego kontaktu z koniem. W sumie mamy siedem 
dyscyplin jeździeckich uznanych przez FEI (Światowa Federacja 
Jeździecka): ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, wszechstronny 
konkurs konia wierzchowego (WKKW), powożenie, woltyżerka, 
sportowe rajdy konne, reining (jazda w stylu western),  
z których pierwsze trzy są konkurencjami olimpijskimi.  



     SPORT JEŹDZIECKI 

Z naszego województwa wywodzą się zawodnicy startujący z powodzeniem w 
Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Pucharach 

Narodów i w Igrzyskach Olimpijskich.  
 
 

W województwie opolskim są zarejestrowane kluby jeździeckie, które plasują 
się w czołówce rankingu klubów w Polsce. Do grona tych klubów należą:  

• Ludowy Klub Jeździecki Lewada w Zakrzowie,  
• Klub Jeździecki Osadkowski w Jakubowicach  

• Klub Jeździecki Metpol w Grodźcu,  
• Ludowy Klub Jeździecki Olimp w  Prudniku,  

• Ludowy Klub Jeździecki Moszna,  
• Ludowy Klub Jeździecki Ostroga w Opolu.  



SUKCESY HODOWLANE I SPORTOWE OPOLSKICH STADNIN 

 
 
 
 

WAG - wygrana w konkursie otwarcia Mistrzostw Świata w skokach przez przeszkody w Lipsku, 
zdobycie tytułu Najlepszego Konia próby terenowej w Finale Pucharu Świata w konkurencji WKKW 
w Malmo, uczestnik Igrzysk Olimpijskich (hodowla SK Moszna) 
 
TIUMEN - wygrał po raz trzeci największy na świecie wyścig przeszkodowy w czeskich Pardubicach 
(hodowla SK Moszna) 
 
RANDON – uczestnik Igrzysk Olimpijskich oraz najlepszy wynik polskiego konia w Pucharze Świata 
w Ujeżdżeniu (hodowla SK Moszna) 
 
EL CAMP – zwycięzca konkursów Grand Prix na zawodach międzynarodowych (hodowla SK 
Prudnik) 
 
IMEQUYL - jako pierwszy w historii już po raz trzeci z rzędu  wygrał ranking najlepszych koni 
skokowych hodowli polskiej w rankingu PZHK (hodowla SK Prudnik) 
 
DŻIHAD - uzyskał najwyższą ocenę komisji za wartość hodowlaną rodowodu (hodowla SK Prudnik) 
 
JAK CHEF  - Mistrz Polski Seniorów, Champion Koni 6-letnich w WKKW w 2011 roku (hodowla SK 
Prudnik) 



            STADNINA KONI MOSZNA – HODOWLA KONI 
OLIMPIJSKICH 

Stadnina Koni Moszna, która zapoczątkowała działalność w 1948 r., jest znanym w kraju i za granicą 
ośrodkiem hodowli koni sportowych. Urodzone w Mosznej konie pełnej krwi angielskiej (xx) odnoszą 
liczne sukcesy na torach wyścigowych w Polsce, Czechach, Włoszech i Anglii. Aktualnie stado liczy 
ponad 180 szt. koni obu ras, w tym 30 matek rasy xx oraz 20 matek rasy sp. i około 35 koni 
sportowych biorących udział w zawodach. 
 
 



            STADNINA KONI PRUDNIK – LIDER HODOWLI I 
GENETYKI 

Hodowlę koni w stadninie rozpoczęto w 1949 roku. W związku ze zmianą planu hodowlanego, na 
początku lat 70-tych  hodowlę koni mur-insulan  przejęli inni hodowcy, natomiast do SK Prudnik 
wprowadzono konie  szlachetne ze specjalnym nastawieniem na produkcję koni sportowych. Nowy 
kierunek zapoczątkowało 15 klaczy  półkrwi angloarabskiej, a następnie uzupełniono stado w Prudniku 
klaczami zakupionymi w innych należących do państwa stadninach koni. Przy Stadninie Koni Prudnik 
działa Ludowy Klub Jeździecki OLIMP Prudnik, gdzie sprawdzane są cechy sportowe koni oraz 
umiejętności jeździeckie zawodników. 
 



    PRZEMYSŁ KOŃSKI 

Przemysł koński to w bogatych krajach Unii Europejskiej dobrze rozwinięty i dochodowy 
biznes. To nie tylko sama hodowla koni, ale także organizowanie wczasów w siodle oraz 
produkcja sprzętu i akcesoriów jeździeckich. Konie nie tylko od wieków służą pracą 
człowiekowi, ale same mogą stwarzać miejsca pracy dzięki ich wszechstronnemu 
wykorzystywaniu przez człowieka.  
 
W Unii Europejskiej i na świecie już dawno obliczono, że 3–4 konie dają jedno miejsce 
pracy. Największa ich liczba jest użytkowana wierzchowo i zaprzęgowo przez ludzi, dla 
których kontakt z koniem jest terapią i wytchnieniem. Wbrew powszechnemu u nas 
przekonaniu, nie są to wcale ludzie bardzo zamożni. Nieraz cała rodzina utrzymuje 
swojego konia w pobliżu miasta i dojeżdża do niego w wolnym czasie.  
 
A dalej, co kto może: starsi zaprzęgają konia do bryczki, a młodsi zażywają przejażdżek 
wierzchem. Kto ma z tego zyski? Rodzina, która pielęgnuje zdrowie, właściciele, 
ośrodków jeździeckich i rekreacyjnych, hodowcy, producenci pasz, rymarze, siodlarze, 
podkuwacze i przedstawiciele wielu innych zawodów.  



      

Jeździectwo i jego rozwój to skuteczne wypełnianie luki w sektorze usług  
województwa opolskiego. 

 
Każdy wzrost hodowli o 10 koni to potencjalne dwa miejsca pracy, a każdy wzrost 
regularnie jeżdżących konno o 15 osób to potencjalne jedno nowe miejsce pracy.  

    PRZEMYSŁ KOŃSKI 



     REKREACJA KONNA 

W społeczeństwie wzrasta popularność jazdy konnej, co jest dobrym prognostykiem rozwoju ze 
względu na fakt, iż jest to aktywność ruchowa możliwa do uprawiania bez względu na wiek.  

Oferta użytkowania konia jest bardzo bogata oraz  
różnorodna, zarówno latem jak i zimą. Jazda konna  
to zarówno jazda wierzchem jak i różnego rodzaju  
jazdy zaprzęgowe. Jazda wierzchem może odbywać 
się w obiektach zamkniętych (krytych ujeżdżalniach)  
a ponadto na placach treningowych lub w terenie.  
Wyjazd do klubu jeździeckiego to nie tylko godzina  
spędzona w siodle, ale przede wszystkim kontakt z naturą i sposób na spędzenie czasu z rodziną 
czy przyjaciółmi.  



     REKREACJA KONNA 

 
Rekreację i turystykę konną można 
 uprawiać indywidualnie i zbiorowo.  
Samotny turysta może wybierać  
sobie czas, trasę oraz to, co go  
najbardziej interesuje.  Jazda konna  
w grupie  wymaga zdyscyplinowania 
od wszystkich jej uczestników.  

  

W Polsce uprawiane są następujące formy rekreacji  
i turystyki konnej: wczasy w siodle i obozy jeździeckie, turystyka 
rowerowo - konna, turystyka samochodowo - konna, rajdy konne, 
konne imprezy na orientację, przemarsze i podróże konne, biegi 
myśliwskie, turnieje konne, gry i popisy sprawności jeździeckich, 
skjöring i ski-skjöring, plenery artystyczne, zajęcia i obozy 
jeździeckie dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami ruchu 
i zaburzeniami psychicznymi.  



     HODOWLA KONI 

Hodowla koni to inwestycja ukierunkowana na pozyskiwanie 
rasowych koni o wysokich walorach użytkowych. Aby osiągnąć 
jak najlepsze efekty hodowlane, niezbędna jest właściwa 
selekcja w obrębie wybranej rasy, stworzenie optymalnych 
warunków potrzebnych dla prawidłowego rozwoju zwierzęcia 
i odpowiednia pielęgnacja. 

Konie hodowane są w naszym województwie w oparciu o najlepsze linie koni sportowych na 
świecie. Warunki, w których żyją i dorastają są zbliżone do naturalnych, a pastwiska są bogate 
w różnorodną roślinność i zioła. Bogactwo pożywienia, duża ilość ruchu oraz zaangażowanie 
hodowców do koni czynią je wyjątkowymi.  



     HODOWLA KONI 

Konie hodowlane w regionie można podziwiać na wystawach hodowlanych w Porębie  
k. Góry Św. Anny pod nazwą Regionalny Czempionat Koni Śląskich organizowany przez Śląsko-
Opolski Związek Hodowców Koni 



     KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA MARKI JEŹDZIECKIEJ 

Opolska Marka Jeździecka jako promocja regionu !!!  

Przywrócenie jeździectwu – historycznie uwarunkowanej polskiej dyscyplinie narodowej – 
należytej uwagi i rangi jest jednym z celów Opolskiej Marki Jeździeckiej. Wraz 
z Marszałkiem Województwa Opolskiego oraz podmiotami wspierającymi, opracowana 
została nowa koncepcja o nazwie OPOLSKA MARKA JEŹDZIECKA. Chcemy stać się 
synonimem polskiego jeździectwa i integratorem polskiej hippiki, inspirując jednocześnie 
rozwój jeździectwa na Opolszczyźnie. 

  
Jeździectwo to nasza naturalna dyscyplina, o czym najlepiej świadczy stare przysłowie 
"Lach bez konia, jak ciało bez duszy". To prestiżowy sport, w którym będziemy zwyciężać, 
ale także doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu, dający możliwość 
wychowywania świadomych i odpowiedzialnych młodych ludzi.  
  



     WIZJA ROZWOJU OPOLSKIEJ MARKI JEŹDZIECKIEJ 

 
Dążąc do zaspokojenia potrzeb wspólnoty regionalnej województwo opolskie stanie się regionem 
mieszkańców cieszących się dobrym zdrowiem i kondycją fizyczną oraz zadowolonych z wysokiej 
jakości usług sportowych. Będzie to możliwe dzięki kreacji takich cech regionu jak: 
  
 wysoka świadomość wartości aktywności fizycznej wśród mieszkańców i powszechne uprawianie 

sportu;  
 wysoka jakość bazy sportowej i usługi sportowe powszechnie dostępne dla mieszkańców 

niezależnie od wieku, płci, zamożności, stopnia sprawności fizycznej bądź innych cech;  
 dobrze rozwinięte i dostępne szkolnictwo sportowe kreujące gwiazdy sportu na szczeblu krajowym 

i międzynarodowym;  
 cykliczne organizowanie wydarzeń sportowych rangi krajowej i międzynarodowej;  
 zapewnienie zrównoważonego rozwoju, godzącego wymiar gospodarczy sportu i rekreacji 

z wymiarem społecznym, dbałością o środowisko i ład przestrzenny.  
 
Dla realizacji koncepcji Opolskiej Marki Jeździeckiej wyznaczona została lista przedsięwzięć 
regionalnych, za pomocą których możliwe będzie osiągnięcie celów strategicznych Opolskiej Marki 
Jeździeckiej. Wskazane przedsięwzięcia będą miały istotne znaczenie dla rozwoju sportu w 
województwie opolskim.  



Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie koncepcji są opolskie kluby jeździeckie oraz inne 
podmioty działające przy wsparciu i pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. 
Proces wdrażania koncepcji obejmuje współpracę samorządu wojewódzkiego z partnerami 
publicznymi i prywatnymi. Skuteczna realizacja uzależniona będzie od zaangażowania 
wszystkich podmiotów.  

 

     PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Na opolskich hipodromach regularnie rozgrywane są zawody jeździeckie zróżnicowanej rangi: 
począwszy od regionalnych, przez ogólnopolskie, jak i najbardziej prestiżowe na świecie zawody 
międzynarodowe. Są to zawody w skokach przez przeszkody, w ujeżdżeniu oraz we 
wszechstronnym konkursie konia wierzchowego.  

  



     CYKL ZAWODÓW 

Nasze zawody i imprezy przyciągają dużą publiczność, są reklamowane w mediach: w telewizji, radiu, 
prasie i w Internecie. Odbiór promocji naszych partnerów i sponsorów jest więc bardzo szeroki  

1. Ogólnopolskie Zawody Dzieci i Młodzieży   - Jakubowice      12-14.08 

2. Finał Pucharu Śląska Opolskiego  w skokach przez przeszkody - 

Prudnik.  

20-21.08 

3. Mistrzostwa Polski  w Skokach przez Przeszkody  - Jakubowice 8-11.09 

4. Otwarte  Mistrzostwa   Opolskiego Związku Jeździeckiego   - 

Prudnik 

24-25.09 

5. Puchar  Śląska Opolskiego  w Ujeżdżeniu  - Zakrzów 4-6.11 



Lp.  Nazwa zawodów  Miejsce  Termin  Dyscyplina  

1.  Sparing Ujeżdżeniowy 
CZIBO  

LKJ Ostroga Opole  06.02  A-ujeżdżenie  

2.  Sparing Skokowy CZIBO  LKJ Ostroga Opole  07.02  B - skoki  

3.  HZR i T-B II kwalifikacja 
HPO  

LKJ Ostroga Opole  13.02  B - skoki  

4.  HZR i T-B III kwalifikacja 
HPO  

LKJ Ostroga Opole  27.02  B - skoki  

5.  HZR i T-B IV kwalifikacja 
HPO  

LKJ Lewada Zakrzów  05-06.03  B - skoki  

6.  ZRiT-A  LKJ Lewada Zakrzów  12-13.03  A-ujeżdżenie  

7.  HZR i T-B V kwalifikacja 
HPO  

LKJ Lewada Zakrzów  19-20.03  B - skoki  

8.  Sparing Ujeżdżeniowy 
CZIBO  

LKJ Ostroga Opole  27.03  A-ujeżdżenie  

9.  HZR i T-B Finał HPO  LKJ Lewada Zakrzów  9-10.04  B - skoki  

10.  ZRiT-B  LKJ i SK Moszna  23-24.04  B - skoki  

                Projekt kalendarza imprez w Opolskim Związku Jeździeckim w 2016 roku  



11.  ZRiT-A  LKJ Lewada Zakrzów  23-24.04  A-ujeżdżenie  

12.  ZRiT-B  LKJ i SK Moszna  28-29.05  B - skoki  

13.  ZRiT-B  Jakubowice  29.04-01.05  B - skoki  

14.  ZRiT-B  LKJ Olimp Prudnik  7.05  B - skoki  

15.  Elim. XVIII Mistrzostw 
Polski Amatorów, 
Mistrzostwa 
Opolszczyzny-A, ZR-A  

LKJ Lewada Zakrzów  07-08.05  A-ujeżdżenie  

16.  ZO i ZR-B  Jakubowice  19-22.05  B - skoki  

17.  ZR I kwalifikacja 
Pucharu Śląska 
Opolskiego  

LKJ Olimp Prudnik  04.06  B - skoki  

18.  XVIII Mistrzostwa Polski 
Amatorów w Ujeżdżeniu  

LKJ Lewada Zakrzów  04-05.06  A-ujeżdżenie  

19.  ZRiT-B  LKJ i SK Moszna  18-19.06  B - skoki  

20.  CSI ***Silesia 
Equestrian  

Jakubowice  14-17.07  
20-24.07  

B - skoki  

21.  ZR II kwalifikacja 
Pucharu Śląska 
Opolskiego  

LKJ Olimp Prudnik  30.07  B - skoki  



22.  ZRiT-B  LKJ i SK Moszna  30-31.07  B - skoki  

23.  ZO DiM i ZR  Jakubowice  12-14.08  B - skoki  

24.  ZR Finał Pucharu 
Śląska Opolskiego  

LKJ Olimp Prudnik  20-21.08  B - skoki  

25.  ZRiT-B  LKJ i SK Moszna  27-28.08  B - skoki  

26.  CEI2*, MPS, CEN  Malichów Dolina 
Gawora  

3-4.09  F - rajdy  

27.  ZO i ZR-B  Jakubowice  08-11.09  B - skoki  

28.  ZRiT-B  LKJ i SK Moszna  17-18.09  B - skoki  

29.  Mistrzostwa OZJ (po 
akceptacji Zarządu)  

LKJ Olimp Prudnik  24-25.09  B - skoki  

30.  CDI-W, CDI3*, CDI2*, 
CDIY, CDIJ, CDIP  

LKJ Lewada Zakrzów  04-06.11  A-ujeżdżenie  


