Závodiště s novými majiteli ožívá – návštěvnost se zvýšila o 15 procent
Praha, 24. 5. 2018 - Návštěvnost Dostihového závodiště Velká Chuchle se za prvních šest
dostihových dnů letošní sezony zvýšila oproti loňsku o 15 procent. Nejvíce návštěvníků (2725)
prošlo letos branou závodiště 15. dubna při Velké dubnové ceně faktoringu České spořitelny, a. s.
Vlastníkem majoritního podílu závodiště se stala v závěru loňského roku rodina podnikatele
Radovana Vítka, současné vedení v areálu rozšiřuje zázemí a služby nejen pro diváky, ale i pro
majitele koní a jezdce.
Noví majitelé plánují do závodiště dále investovat a otevřít ho ještě více veřejnosti. „Chceme z Velké
Chuchle vybudovat moderní areál na evropské úrovni, který nabídne návštěvníkům vyžití 365 dnů v
roce. Letos jsme například zcela rekonstruovali restauraci a malou sázkovou halu, vybudovali
kruhovou pískovou jízdárnu a postavili mycí boxy pro koně. Celkově zlepšujeme zázemí i atrakce pro
rodiny s dětmi a také podmínky pro účastníky dostihů a nájemce stájí,“ říká ředitel areálu Martin
Pecka.
Investice zatím proběhly v řádu milionů korun. Noví vlastníci plánují do Velké Chuchle přivést také
další jezdecké disciplíny, jako jsou parkur či drezura.
V letošním roce se ve Velké Chuchli koná 18 dostihových dnů, což je o dva více než loni. Letní část
sezony vyvrcholí tradičně při Českém derby v neděli 24. června. Jde o dostih tříletých koní, který má
mezi klasickými rovinovými dostihy nejvyšší vypsanou dotaci ve střední Evropě, a to 2,5 milionu
korun. Letos se koná už 98. ročník Českého derby.
Speciální rodinný program spojený s grilováním pak čeká na návštěvníky už v neděli 3. června, kdy se
uskuteční 66. Velká červnová cena. Dostihové odpoledne doplní akce pro děti, jako je například jízda
na ponících, velbloudu či krmení domácích zvířat.
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