
Vytrvalostní šampionát Borotín 2014 

v číslech… 

Ohlédnutí za zrealizovaným mistrovstvím republiky a tradičními IV. vytrvalostními 

závody v Borotíně s názvem „Jízda Čertovým Břemenem“ v termínu 5. - 6.7.2014 může být 

návodem pro nové pořadatele či jen k podivení pro běžného účastníka. Spočítal jsem energie, 

spotřebované na ony dvoudenní závody, včetně příprav a úklidu.  

Začněme tedy přípravami a to v pojetí kancelářské práce a prvního kontaktu s Vámi - 

jezdci - čítající vyřízených 234 emailových zpráv, pokud budu počítat v průměru min. 

10min. na 1 email = 2340 min. = 39 hodin v kuse, dejme tomu u počítače trávený čas 

povětšinu v noci, tak je to po třech hodinách 13 strávených večerů před závody. Taktéž jsem 

si nejen s Vámi vydatně popovídal. Čistý čas strávený s telefonem v ruce  za 13dní před 

závody 18hodin a 40min. a 762 hovorů. ( celkem vzato 13 dní před závodem 6hodin 

administrativy denně!! ).          

               

 Zázemí se odehrálo na 4ha plochy. V Borotíně si na Vás obvykle chystám dvě trasy. 

Letos jsme pro Vás naznačili 53 km tras a to nám fakt zabralo spoustu času – středa až pátek 

cca 25 hodin značení ve dvou až třech lidech. Na trať jsme pověsili 430ks fáborů zatloukli 

jsme 210ks dřevěných kolíků a přišpendli 98ks zalaminovaných šipek se 350ks 

připínáčků. Vápnem na asfaltu jsem dodělal nejen pomocníky ale hlavně jasné značení trati. 

Namalovali na 80ks vápenných šipek. Musím uznat, že mechanizace složená ze čtyřkolky a 

tuzemského automobilu – Felicie nemá v terénu chybu. ( V praxi to ale občas drhne – 

čtyřkolka „ztratila“ diferenciál a u feldy „ dožila“ spojka a to, že z ní občas něco upadlo, s tím 

se hold už počítá ). 

Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří nás navštívili a zabezpečili průběh 

závodů. Dokázali jsme Vás, 88 startujících jezdců a 13 poníků, obsloužit v počtu 21 

pořadatelů, 11 funkcionářů a 8 obsluhy cateringu. 

Musím přiznat, že náklady každoročně stoupají.... Při vyúčtování jsem zjistil, že jsme 

ochladili koně, při počasí přesahující 30 stupňů, 51 000 litry pitné vody!!! V pojetí el. 

energie jsme odčerpali 363 000 watů. Překvapili mě výdaje za přesuny auty a čtyřkolkou a to 

spotřebovanými 326,8 litry pohonných hmot. Je pravdou, že na Vás nešetřím – kapela, 

video, melouny – u těch se zastavím. Z počátku jsem myslel, že po melounech bude i dost 

nepořádku, ale jak se zdálo, velmi Vám chutnaly, zmizeli i s kůrou… Přivezli jsme 757kg 

melounů. Konští atleti spotřebovali 2450kg kvalitního loňského sena. V cateringu se vše 

vypilo - 200litrů limonád, 600 piv a spořádalo - 120ks baget, 30kg hranolek a 15kg sýrů. 

Vyhlášení výsledků a předání cen bylo za účasti pana Ing. Antonína Brože, starosty Borotína  

a delegace z ČJF pana Ing. Milana Theimera. ( Zde bych měl velkou prosbu a byl bych 

vděčný za korektní úbor na slavnostní vyhlášení, především pokud jde o MČR! s delegací 

ČJF. ) Letos jsme byli odvážní a domů jste si na památku odvezli růžové kokardy. Předáno 

bylo mnoho cen věnovaných od následujících firem:     

 Česká jezdecká federace ( www.cjf.cz - finanční podpora )    

 Městys Borotín ( www.borotin.cz  - fin. podpora, zázemí, mulčování, štěpka ) 

 Mikyfarm ( www.mikyfarm.cz - jezdecké potřeby )     

http://www.cjf.cz/
http://www.borotin.cz/
http://www.mikyfarm.cz/


 Wetra – XT ( www.wetra-xt.com - nářadí Asist, plastové boxy, apod. )   

 TRM ( www.ehorse.cz - výživové doplňky )     

 Společenství obcí Čertovo břemeno ( www.certovo-bremeno.cz - fin. podpora ) 

 Regutec (www.regutec.com – fin. příspěvek na TV reportáž )   

 Equi-Sport ( www.equi-sport.cz - jezdecké potřeby )     

 Polar-Equine ( www.polar-equine.cz – koňské měřiče )     

 Zemní práce Valeška ( www.kamilvaleska.estranky.cz – zemní práce, zapůjčení 4x4 )  

 Minizahradnictví na Sušárně ( místní zahradnictví Borotín )   

 Bagrování-Tábor ( www.bagrovani-tabor.cz – vysokozdvižná plošina )  

 Maxim ( www.maxim.cz – velmi zajímavý časopis )    

 Mezno ( www.mezno.cz – fin. podpora )      

 Možná na 1. místě bych mohl jmenovat hlavně majitele a nájemce pozemků, kteří 

jezdcům umožnily se kochat touto jihočeskou krajinou: městys Borotín, města Miličín a 

Jistebnice, obce Střezimíř, Červený Újezd, Ješetice, firmy Eurofarms s.r.o., Agro-Střed, s.r.o., 

Zemědělské družstvo Opařany, Zemědělské družstvo Skalka - J. Fořt, a dále hospodářům Jiří 

Pejša, p. Pilz, p. Pěknic, p. Bastl, p. Čítek,. 

Využili jsme služeb následujících firem, se kterými jsme velmi spokojení:

 www.mrzena.eu – montované boxy       

 www.sabe.cz – poháry a kokardy       

 www.danceandjump.cz – klubové trika a deky     

 www.litovova.cz – video a fotky 

Po ukončení náročných závodů, ze kterých mám radost, protože se Vám líbily, jsme se 

pustili do zaslouženého odpočinku a pochopitelně též do úklidu. Odvezli jsme 81 pytlů 

odpadků a to, co nám nerozfoukala následná vichřice, jsme odvezli na vypůjčená místa 

(stoly, lavičky, stany, kytičky apod.). Toto nám zabralo spolu s vrácením bannerů, úklidu 

louky a odznačení trasy další 3týdny práce po závodech, to už většinou v jednom člověku.. 

 

Strom jsme ořezali i s trampolínou, plátno na „letní kino“ sešijeme, ale seník, ten stále drží… 

Nezbývá, než to vše podtrhnout a sečíst, nákladově jsme proinvestovali celkově 

součtem 259 238,-Kč. V příjmech a sponzorství jsme zdaleka nedosáhli vyrovnaného 

rozpočtu a to nepočítám vlastní čas. Je jasné, že se bude příště muset více šetřit… 

No a co příště? Jak je zvykem, v Borotíně se máte zase těšit na něco „nového“, tak 

2.11.2014 nashledanou na Hubertovské jízdě Čertovým břemenem… 

  Za organizaci Antonín Hrdina   
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