
 

 

Tisková informace, Lysá nad Labem – 16. 2. 2017 

VOZATAJSKÝ DEN PŘI FESTIVALU SE SPOLEČNOSTÍ MANMAT 

Závěrečný den čtvrtého ročníku Jezdeckého festivalu, který se koná na výstavišti v Lysé nad Labem 

od 22. do 26. března 2017, bude ve znamení vozatajských soutěží. Celkem se jich uskuteční pět, z 

nichž dvě budou kategorie hobby a tři oficiální… 

Hobby soutěž dvojspřeží a dvojspřeží pony budou nedělní program zahajovat. Kategorie jednospřeží, dvojspřeží 

a čtyřspřeží budou současně finálovým kolem vozatajské části Zimního Jezdeckého poháru České jezdecké 

federace, což znamená, že účastníci na 1. až 10. místě získají za svá umístění dvojnásobný počet bodů. Pořadí v 

seriálovém žebříčku se tak může podstatně výrazněji zamíchat, a to i s ohledem na skutečnost, že do celkových 

výsledků se započítávají každému účastníkovi pouze tři nejlépe bodované výsledky. Závěrečné soutěže proto 

slibují opravdu napínavou podívanou. 

Kromě finančních dotací jednotlivých soutěží se úspěšní vozatajové na 1. až 3. příčce konečného pořadí mohou 

těšit na finanční prémii od České jezdecké federace, která letošní ročník Zimního Jezdeckého poháru zastřešila. 

Sponzorem tří dílčích vozatajských soutěží během Jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem se stala společnost 

MANMAT. Ta ostatně závody spřežení nesponzoruje poprvé. 

„Výrobky firmy MANMAT obstojí i v tak náročné disciplíně, jakou je vozatajství. Především chrániče a zvony se 

vyznačují potřebnou pevností a zároveň lehkostí. Na několik etap hledaný optimální materiál téměř nepojme 

vodu, a to zaručí koním krom jiného komfort lehkých nohou. MANMAT sponzoruje doma i ve světě mnoho 

vozatajů, protože ví, že to jsou lidé, kteří opravdu umí a rozumí koním,“ uvedl Václav Rydlo ze společnosti 

MANMAT. Současně dodal, že do portfolia firmy samozřejmě patří i výrobky pro drezuru, parkur, vytrvalost či 

rekreační ježdění. „Uvést mohu např. ohlávky, přepravní chrániče, odpocovací deky, zimní deky, uvazovací 

amortizéry a mnoho dalšího. Jelikož MANMAT nikdy neusíná na vavřínech, pracujeme v současné době na 

vývoji dalších potřeb pro koně. Cíl je jasně daný: kvalita, funkčnost, estetika. Všechny produkty jsou vyráběny 

výhradně v České republice a z českých kvalitních materiálů,“ dodal Václav Rydlo. 

„Jsme moc rádi, že vozatajská část Zimního Jezdeckého poháru České jezdecké federace, resp. Jezdeckého 

festivalu, získala vysokou oblibu mezi závodníky i diváky. Neméně nás těší také skutečnost, že je tento tip 

soutěží atraktivní i pro sponzory, což jde samozřejmě ruku v ruce se zvyšujícím se zájmem o toto sportovní 

odvětví či konkrétní disciplínu. Pevně doufáme, že tento trend bude pokračovat a počty vozatajů, diváků i 

sponzorů se budou u spřežení i dalších jezdeckých disciplín nadále zvyšovat,“ konstatoval ředitel Jezdeckého 

festivalu Josef Malinovský. 

Podrobnosti o Jezdeckém festivalu najdete na internetových stránkách www.jezdeckyfestival.cz. Na adrese 

www.jezdeckypohar.cz se navíc můžete přihlásit k odběru novinek prostřednictvím e-mailu o všech závodech 

seriálu Zimní Jezdecký pohár ČJF (vč. Jezdeckého festivalu). 
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