
Vážení účastníci ME haflingů ve Stadl Paura! 

Jménem Českého svazu chovatelů haflingů (ČSCHH) děkuji za vaši závaznou přihlášku na ME haflingů 

2021! Dovoluji si vám nyní poslat pár aktuálních a velice důležitých organizačních informací a požádat 

vás o maximální spolupráci při dalších přípravách. 

Zejména upozorňuji na všechny termíny, které se rychle přibližují: 

- objednání svazového oblečení - 7. července 

- zaplacení účastnického poplatku - 9. července 

- splnění kvalifikace – 20. července 

Účastnický poplatek 

Účastnický poplatek je nutné uhradit na účet ČSCHH (č. ú. 218857226/0300), a to nejpozději do 9. 

července! Poplatek uhraďte v korunách, v přepočtu je částka 9 000,- Kč za jednoho koně, v případě 

dvojspřeží pak je částka 11 500,- Kč. Účastnický poplatek zahrnuje platbu za ustájení, seno a první 

várku steliva (zjišťujeme, zda bude k dispozici sláma nebo piliny). 

Platbu prosím uhraďte co nejdříve, nečekejte na poslední den – vzhledem k nastaveným limitům 

v internetovém bankovnictví budeme muset i my částku odesílat postupně na několik etap… 

Svazové oblečení 

Abychom ve Stadl Paura ladili, máme k dispozici svazové oblečení. ČSCHH každému účastníkovi 

poskytne jednu sadu zdarma (tedy na jednoho koně jedna čepice + jedno triko v bílé barvě). Každé 

další objednané kusy jsou zpoplatněny (340 Kč triko a 160 Kč čepice). Možné barvy jsou bílá, červená 

a modrá, na slavnostní nástup účastníků bude povinná bílá. 

Do 7. července je nutné udělat hromadnou objednávku, aby firma stihla výrobu oblečení. Prosíme 

proto všechny, kteří tak ještě neučinili, aby nejpozději do 7. července poslali objednávku oblečení na 

e-mail werka@centrum.cz – vždy počet kusů, variantu dámská/pánská, barvu a velikost.  

Pojištění odpovědnosti 

Podmínkou pro účast je také pojištění odpovědnosti. To si můžete jednoduše objednat on-line 

v Jezdeckém informačním systému ČJF. Následně prosíme, abyste nám zaslali potvrzení o pojistce, 

abychom měli jistotu, že skutečně jste pojištěni!  

Veterinární podmínky 

Veterinární podmínky pořadatelé dosud nezveřejnili, s největší pravděpodobností se ale ME bude 

řídit obecně platnými veterinárními podmínkami FEI, které vám posílám přílohou.  

Po zkušenostech z roku 2018 důrazně doporučujeme zkontaktovat vašeho veterináře a důsledně 

zkontrolovat všechna očkování a jejich termíny – na minulém šampionátu byly udělovány pokuty i za 

porušení o jeden den! V krajním případě vás veterináři na ME nevpustí a přijdete tak o spoustu 

peněz, času a práce! ČSCHH nenese žádnou odpovědnost za porušení veterinárních podmínek 

účastníky.  



POZOR, podmínky FEI mají mírně odlišné požadavky na očkování proti chřipce, kde je povinné 

půlroční schéma. Ujistěte se proto, že máte očkování v pořádku podle podmínek FEI! 

Kromě toho doporučujeme mít standardní potvrzení o vyšetření krve na anémii, samozřejmě 

s negativním výsledkem. Důrazně také všem účastníkům doporučujeme, aby všichni účastníci 

kontaktovali svou Krajskou veterinární správu (https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-

sprava/organizacni-struktura/#) a zjistili si podmínky pro přepravu koní do Rakouska – 

pravděpodobně vám doporučí vystavení TRACES či potvrzení pro převoz koně, které po vás mohou 

po cestě požadovat policisté. Pozor, vystavení těchto dokladů může trvat i měsíc či déle, 

s kontaktováním KVS proto rozhodně neotálejte.  

POZOR! Na ME bylo v předchozích letech povinné se zúčastnit veterinární prohlídky! Připomínáme 

také, že při veterinární přejímce bude ověřována identita koně, je tedy samozřejmostí mít s sebou 

průkaz koně. 

Hygienické podmínky 

Vzhledem k okolnostem je potřeba počítat s hygienickými požadavky, které pořadatel zveřejní 

později. Počítat určitě musíme s tím, že všichni účastníci včetně pomocníků a návštěvníků se budou 

muset nějakým způsobem registrovat. Budeme informovat o vývoji. 

Medailonky 

Rádi bychom průběžně zveřejňovali stručné medailonky koní a jezdců, kteří do Stadl Paury za ČR 

pojedou. Pokud jste tak ještě neučinili, prosím o zaslání krátkého medailonku o koni a jezdci, který 

s ním startuje včetně pěkné fotky, kterou můžeme použít k medailonku na web.  

Podpora ze strany ČSCHH 

Předsednictvo ČSCHH počítá s podporou účastníků touto formou: 

• poskytnutí oblečení pro účastníky zdarma (viz výše); 

• příspěvek na cestovné ve výši minimálně 2 Kč/km/kůň (bude vyplaceno po akci); 

• zajištění fotografa na akci a poskytnutí veškerých fotek v tiskové kvalitě (fotit bude Aneta 

Novotná); 

• zajištění vlajek na slavnostní nástup; 

• organizační podpora na místě (tj. výpomoc s komunikací s pořadateli, zajištění zástupce na 

schůzkách a organizační pomoc). 

Dále rádi poskytneme podklady pro výšivku českého loga „Czech Team“ pro využití na podsedlové 

dečky a případně i další oblečení a výstroj.  

Pokud vás napadne ještě další možnost, jak by vás svaz mohl podpořit, pomoci atd., dejte mi prosím 

vědět, ať můžeme další možnosti případně projednat na Předsednictvu. 

Časový plán  

Přesný harmonogram soutěží bude zveřejněn v průběhu července. Nicméně soutěže budou probíhat 

od středy do soboty.  

https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/
https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/


Příjezdy budou umožněny od úterka 24. srpna, po dohodě je možný dřívější příjezd, je však potřeba 

počítat s poplatkem za ustájení navíc. POZOR! Odjezd koní bude umožněn nejdříve v neděli ráno, 

počítejte tedy s tím, že zde budete muset zůstat skutečně až do neděle! Odjezd je možný nejpozději 

během pondělka. 

Ubytování 

Možnosti ubytování v penzionech v okolí jsou již značně omezené, drtivá většina kapacit je již 

obsazena. Nicméně není problém bezplatně nocovat přímo v areálu – pod stanem, v karavanu či 

vozíku. Elektrickou přípojku je možné objednat (70 EUR/celý pobyt). Určitě se budeme snažit najít 

místo tak, aby se všichni účastníci z ČR mohli „utábořit“ společně ☺ 

Další informace 

Přílohou posílám také aktuální verzi propozic, kde najdete další důležité informace.  

Veškeré informace zveřejňuje svaz průběžně jednak na webu 

http://www.haflingove.cz/cs/sport/mistrovstvi-evropy.html, operativní informace dáváme také na 

Facebook svazu a do skupiny https://www.facebook.com/groups/444946445944277/. 

V případě jakýchkoliv dotazů můžete samozřejmě kontaktovat mě, zjistím vše, bude-li to jen trochu 

v mých silách… 

 

Budu se těšit na shledanou ve Stadl Paura!  

Za Předsednictvo ČSCHH, 

Veronika Jenikovská 

tel.: 728 311 581 

e-mail: werka@centrum.cz 

http://www.haflingove.cz/cs/sport/mistrovstvi-evropy.html
https://www.facebook.com/groups/444946445944277/

