
V  Borotíně dne 23.4.2014 

Informace k přípravě a průběhu závodu PRAHA – ŘEPY 3.5.2014 

Následující  informace podávám pro lepší orientaci a z důvodů častých dotazů. 

1) Místo konání + příjezd                              

Příjezd účastníků je očekáván od pá 17.00-21.00 do so 6.30-9.30. Příjezd bude označen:E, Endurance. 

2) Zázemí soutěže                                                     

Zázemí závodů bude prosté – na louce. Boxové ustájení  bude v bývalém kravíně bez el. Energie – 

nové 3x4m, seno + stelivo. Paddocky budou na vyhrazené louce, stany také, případně dle dispozic 

v okolí zázemí ( prostoru je dost ). Seno v omezeném množství 2ks balíků (luční, vojtěškové).  Voda 

bude dodávaná dobrovolnými  h a s  i č i  z hydrantu MČ PRAHA – Řepy.                                            

K občerstvení budou od pátku připraveny smažené nudle, grilované klobásy, domluvil jsem omezené 

množství steaků, po ránu sladké pečivo příp. polévku. Pivo, limo, čaj, kafe apod. 

3) Charakter  trasy           

Situace k původní plánované trase závodu prošla komplikací ve výstavbě cyklotrasy (poč. 4/2014)   

v zásadním místě vracející se polní cesty tratě (3km). Po marných žádostech o vstup mimo pracovní 

dobu na „cyklocestu“ ve výstavbě, jsem přistoupil k jednání o náhradní trasu. Po zvážení možností  

(a že jich zde už tolik bohužel není) jsem zvolil trasu, která okruh prodlouží o 3km. Tímto se 

omlouvám, ale nevzdávám to!  Velmi mi pomáhá jednání a podpora ze strany  M Č  P R A H A   1 7!  

Věřte, že jako jezdci na koních budete pro diváky a náhodné chodce zajímavým zpestřením dne 

(alespoň v to doufám), ale pro majitele pozemků a zástupce obcí ne úplně vítanými hosty. Tímto Vás 

předem žádám o shovívavost a slušnost k místním občanům o dodržování vyznačené trasy a 

bezpečnosti pro Vás, koně, chodce a auta. Charakter trasy je městského typu asfaltových cest  s 

“ výletem„ do příměstských polí, polních cest a cestiček dále do přírodního parku a lesa. Terén 

prověří Vás jako jezdce na koni a čeká Vás: přejezd přes železniční trať 4x, podjezd dálnice se 

sníženým profilem s povinným chodem v kroku 2x, přejezdy přes komunikace 4x , průjezd obcí 1x a 

přejezd přes rušnou komunikaci za doprovodu  P o l i c i e  Č R  za plného provozu 2x, přejezd nad 

dálnicí po široké komunikaci určenou pouze pro účely zemědělců 2x. Chladící body 3x.  Vše dle mého 

názoru zvládnutelné s přiježděným koněm. Každým účastníkem bude podepsáno při prezentaci 

„Poučení o účasti provozu na pozemních komunikacích“.   

4) Pony soutěže                           

Soutěže pony jsou určeny pro naše děti a budoucí naděje naší disciplíny s „vedlejším účinkem“ 

zpestření závodů a pro potěchu diváků a sladkou tečkou na závěr. Je možné zůčastnit se s koněm, 

který již absolvoval předešlou soutěž, pouze za předpokladu úspěšné závěrečné veterinární kontroly 

ve své soutěži. Tento kůň již nemusí absolvovat vstupní vet. kontrolu. Závod na pony bude s dopr. 

odpovědné osoby, která má povoleno se vystřídat v „ poločase“. Bezpečnost dětí bude hlídat min.: 

3bodová přilba, boty s podpadkem nebo uzavřený třmen. Trasa bude pouze na louce a polní cestě.  

Vyhodnocení: Svým zařazením do menších závodů bude i vyhodnocení skromné. Pozvání přijaly a 

svými dárky do cen přispějí tyto firmy:  4horse, ANIMO CZ  s.r.o. Centrum krmiv, MČ Praha 17.                                                                                                            

Pevně věřím a dělám maximum pro to, aby se závody povedly a obešly se bez závažných komplikací. 

S pozdravem za JS Hrdina – Borotín, o.s.          Antonín Hrdina                                                                                                                              


