
 

 

Tisková informace, Lysá nad Labem – 3. 9. 2015 

TŘETÍ JEZDECKÝ FESTIVAL PŘINESE ŘADU NOVINEK 

Výstaviště Lysá nad Labem již není spojené z pohledu příznivců koní jen se zářijovou 

výstavou Kůň. Přesně půl roku po jejím průběhu se na stejném místě uskuteční velký 

Jezdecký festival. Termín 3. ročníku byl stanoven na 16. – 20. března 2016. 

 

Během pěti dnů se na kolbišti ve výstavní hale C představí stovky jezdců a koní v pěti jezdeckých disciplínách 

sdružených pod hlavičkou České jezdecké federace. Celkem pořadatelé připravuje 30 oficiálních soutěží ve 

skocích, v drezuře, ve voltiži a ve spřežení. Formou ukázky pak proběhne halová terénní jízda všestrannosti a 

navíc se diváci mohou těžit na sobotní večerní program, během něhož se představí další více či méně tradiční 

jezdecká odvětví. 

 

Programová skladba se dočká poměrně výrazných změn, jelikož skokové soutěže vyvrcholí Velkou cenou již v 

pátek odpoledne. Pro parkurové jezdce se tak bude jednat o třídenní túru, která zahájí ve středu dopoledne 

pony soutěžemi zařazenými do seriálu Pony liga a Pony extraliga. Od odpoledních hodin bude soutěžní aréna 

patřit jezdců na velkých koních, kteří navážou ve čtvrtek v rámci posledního kvalifikačního kola zimního 

Jezdeckého poháru – Jump and Drive Winter Tour. Jeho skoková část totiž vyvrcholí během pátečního dne, a to 

hned ve třech výškových kategoriích. Pátek pak atraktivní soutěžní klání završí po dvoukolové Grand Prix na 

výškách 130 a 140 centimetrů ještě zmiňovaný halový kros prezentující všestrannost.  

 

Drezurní soutěže budou probíhat již od brzkých ranních hodin v sobotu. I tentokrát by jejich podstatnou část 

měli tvořit velmi atraktivní küry – neboli volné sestavy na hudbu. Po poledni již drezurní jezdce vystřídají 

voltižní cvičenci. Ti příchozím předvedou další velmi atraktivní jezdeckou disciplínu, která se dá přirovnat ke 

gymnastice na cválajícím koni. Vždy jde o skvělou show a právě proto si voltiž zaslouží posun do velmi 

atraktivního času sobotního odpoledne.  

 

Podívanou plnou adrenalinu slibují i koňská spřežení, která mají v uzavřeném prostoru haly naprosto 

elektrizující atmosféru. A právě proto se organizátoři Jezdeckého festivalu rozhodli, že vozatajské soutěže 

udělají tečku za celou akcí, která je co do počtu soutěží a disciplín v České republice zcela jedinečnou událostí. 

Další podrobnosti najdete na adrese www.jezdeckyfestival.cz.  

 

Kontakt: Josef Malinovský (ředitel Jezdeckého festivalu), e-mail: equinet@equinet.cz, tel.: +420 606 382 315 


