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OLOMOUCKÝ AREÁL ESC SE ROZROSTE. VE HŘE JSOU DALŠÍ MEZINÁRODNÍ
AKCE
Parkurové závody J&T BANKA CSI3*-W Olomouc se blíží. Jejich šestý ročník proběhne ve dnech 19. až 23. června v
Equine Sport Centru. Jaké byly předešlé ročníky a jaké jsou plány do dalších let, prozradila majitelka areálu Barbora
Hubáčková.

Již pošesté se budou v jednom z nejmodernějších jezdeckých areálů v České republice, kterým je Equine Sport Centrum v Olomouci,
konat mezinárodní parkurové závody J&T BANKA CSI3*-W zapsané Mezinárodní jezdeckou federací na seznam mítinků Světového
poháru. Majitelkou areálu je Barbora Hubáčková, která je se zmiňovanou akcí spojená od prvního ročníku.

Jakých bylo pro vás dosavadních pět let existence závodů J&T BANKA CSI3*-W Olomouc?
Pořádání závodů je každým rokem náročnější a náročnější. Konkurence v rámci Evropy a hlavně okolních států je čím dál větší. Ale
podle toho, že mnozí účastníci se k nám hlásí pravidelně, si myslím, že se náš mítink etabloval a je velmi oblíbený.

Jaká byla vaše cesta do areálu Equine Sport Centra?
Do tohoto areálu, pokud si dobře pamatuji, jsme vstoupili v roce 2013. Zanedlouho poté jsme se rozhodli, že budeme pořádat
mezinárodní závody. Přitom náš tým neměl zkušenosti ani s pořádáním národních akcí a už jsme přijali takové břímě. První ročník
CSI3*-W v roce 2014 se ovšem povedl na výbornou a zájem jezdců od té doby stále stoupá.

Co bylo impulsem pořídit si takový areál?
Koním se věnuji od mládí a vždy jsem měla sen mít nějakou vlastní malou stáj. A v roce 2013 přišel můj manžel s tím, že je možné
koupit podíl v Equine Sport Centru. Vlastně jsem se ani neměla moc čas se rozmýšlet, bylo rozhodnuto hned. I když vysněná malá
stáj pro pár koní to není, nakonec jsem ráda.

Souvisí s tím řekněme morální povinnost v takovém areálu pořádat mezinárodní závody?
Nejspíš ano. Areál se snažíme stále oživovat a přinášet něco nového. Letos jsme do sportovního kalendáře přidali drezurní závody,
protože po nich byla poptávka. Je škoda takový povrch, jakým disponuje tento areál, nechat jenom pro skokany. Máme v plánu
postavit novou halu s osmdesáti boxy a zvažujeme, že tím dáme prostor dalším disciplínám, třeba voltiži. Pokud vše půjde dobře,
hala by měla stát do dvou let.

Jaké jsou další plány? Dá se vaše činnost ještě dál rozvíjet?
Musím myslet na personál. Čím víc závodů budeme pořádat, tím víc vyčerpávám ten můj nevelký tým lidí. Je těžké najít někoho,
kdo je srdcař, kdo se tomu bude ochotný věnovat nejen přes týden, ale i o víkendech. Z dvaapadesátí víkendů v roce jich tady
strávíme třeba čtyřicet.

Jak vypadá běžný provoz areálu, když zrovna neprobíhají závody?
Využití se najde po celý rok, máme tady koně na stálo, skokové i drezurní, pořádáme výcvikové dny. V zimě jsme měli tréninkový
projekt s Albertem Voornem, což chceme opakovat i v letošní sezoně. Je to život se sportem.

Nezvažovali jste kromě CSI3*-W pořádání i jiných mezinárodních závodů, třeba halových?
Zatím bychom se chtěli posunout tím směrem, že pokud bude zájem v drezurní disciplíně, chtěli bychom požádat pro rok 2020 o
mistrovství České republiky. Vyzkoušíme si, jestli zvládneme větší drezurní akci a pokud ano, tak bychom v budoucnu chtěli
organizovat i mezinárodní drezurní závody.

Svého času se hovořilo i o skokovém mistrovství Evropy mladých kategorií jezdců. To je stále ve hře?
Ano, přestože byly pro rok 2021 preferovány Zduchovice, tak tohoto snu, organizovat v budoucnu juniorské mistrovství Evropy, se
nevzdáváme.

Pro chod závodů jsou velmi důležití sponzoři. Vám se od prvního ročníku povedlo získat generálního partnera, kterým je J&T
BANKA. Co pro vás znamená, mít po boku tak silného partnera?
My jsme samozřejmě velmi vděční. Díky podpoře J&T BANKY můžeme přivítat i tolik diváků, kteří mají vstup zdarma. Máme přímý
přenos v televizi, stojí za námi a podporují nás. Patří jim za to velký dík, protože díky J&T BANCE se mezinárodní závody v Olomouci
konají. Na začátku to byla i jejich vize, že by chtěli takový mítink v České republice podpořit.

Podrobnosti o programu Světového poháru J&T BANKA CSI3*-W Olomouc najdete na adrese www.csiolomouc.cz. Informace o
dalších akcích v Equine Sport Centru jsou na stránkách www.escolomouc.cz.
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Veškeré tiskové zprávy a fotografie k volnému použití najdete na http://csiolomouc.capsa.cz – LOGIN: CSI, HESLO: CSI
Kontakt pro novináře: Josef Malinovský (PR manager J&T BANKA CSI-W Olomouc), e-mail: equinet@equinet.cz, tel.: +420 606 382 315
zkratka CSI3*-W: concours de saut international – mezinárodní skokové závody kat. 3 hvězd (1 až 5 hvězd) se soutěží zařazenou do světového poháru – W
(world), další zkratky: J (junioři), YR (young riders – mladí jezdci), YH (young horses – mladí koně)
ESC Olomouc – jezdecký areál Equine Sport Center v Olomouci Lazcích uvedený do provozu v roce 2013
J&T Banka – generální partner závodů

