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JEZDECKÝ FESTIVAL 2016 PŘINESL SKVĚLÉ SPORTOVNÍ VÝKONY 

Ojedinělou sportovní podívanou přinesl pět dní trvající Jezdecký festival na výstavišti v 

Lysé nad Labem. Od středy 16. do neděle 20. března 2016 se tam odehrálo 32 oficiálních 

soutěží. Program nabídl divákům také jezdeckou show a chovatelské ukázky… 

 

První tři dny Jezdeckého festivalu byly věnovány parkurovým soutěžím. V pátek vyvrcholil seriál skokového 

Zimního Jezdeckého poháru 2016. Vítězství v nejvyšší sérii takzvané Velké túře udržel výborným výkonem lídr 

žebříčku Jiří Luža. Nejvyšší parkurovou soutěží celého festivalu však byla ve stejný den konaná dvoukolová 

Grand Prix Czech Equestrian Teamu s překážkami do 140 cm. Také v ní se nejlépe dařilo Jiřímu Lužovi, který 

nenašel přemožitele v sedle Benita-S. Na druhém místě zanechal loňského vítěze Jakuba Novotného s Perrym, 

navíc si připsal i třetí místo na koni Zento-S. Čtvrtý dojel úřadující šampion Českého skokového poháru Rudolf 

Doležal na Peggy Sue. 

 

Halová všestrannost poprvé v ČR 

Premiéru měla v pátek 18. března soutěž v halové všestrannosti neboli derby. Takováto soutěž oficiálně 

hodnocená podle pravidel České jezdecké federace se jela v historii českých halových závodů poprvé, a 

přilákala na start dvacet dvojic. Ve startovní listině nechyběli mimo jiné jediný český olympionik Jaroslav Hatla 

nebo účastník světových jezdeckých her 2014 ve Francii Martin Maivald. Prvně jmenovaný se nakonec radoval z 

premiérové výhry, když s Reenmore Alfiem překonal čistě a nejrychleji rozeskakování soutěže. Druhá dojela 

Eliška Orctová s Bonusem a třetí příčku brala Marie Dvořáková s Dianou.  

 

Sobota věnovaná estetickým disciplínám 

V sobotu se v hale C výstaviště v Lysé vystřídali jezdci drezury a voltiže. Drezuře bylo věnované dopoledne a 

diváci viděli i úřadující mistryni České republiky Terezu Hábovou na koni James Bond nebo jednoho z 

nejúspěšnějších drezurních jezdců národní reprezentace Fabrizia Sigismondiho s impozantním hřebcem 

jménem Trevis Jospo. Tito dva jezdci nakonec potvrdili své kvality. Tereza Hábová vyhrála v úloze Intermediate 

Freestyle a Fabrizio Sigismondi si vyjel nejvyšší hodnocení rozhodčích ve volné úloze Grand Prix.  

Také voltižní soutěže přitáhly do Lysé nad Labem vynikající konkurenci. Ze svého dlouhodobého působiště v 

Německu dorazil nejlepší český voltižér a účastník letošního finále Světového poháru Lukáš Klouda. Nakonec 

však soutěž mužů ovládl Josef Zelinka, stříbrný medailista z mistrovství České republiky 2015, který využil 

drobného zaváhání Lukáše Kloudy v jeho sestavě. 

 



 
Večerní show program diváky nadchl 

Sobotní drezurní a voltižní soutěže doplnil také zábavný program. Již v průběhu dne se divákům představila 

šestice plemenných hřebců Zemského hřebčince v Písku. Večerní show pak před nabitými tribunami zahájila 

atraktivní soutěží Mini-maxi, s posledním skokem na výšce 163 cm. Jejím vítězem se stal Petr Koželuh.  

Návštěvníkům zaplněné haly se následně předvedli mini koně, členky sdružení Dámy v sedle, chladnokrevní 

plemeníci z Písku v sulkách nebo tandem koní Kinských. Pozvání přijala také Anastasja Vištalová, která se chystá 

na paralympiádu v Riu de Janeiru. Díky jejím výborných výkonům bude mít česká paradrezura své zastoupení na 

této vrcholné akci vůbec poprvé v historii. Při show se prezentovala také nová disciplína pro děti na pony zvaná 

Pony-games, která se do České republiky dostala z Francie, a v rámci nedělního programu Jezdeckého festivalu 

proběhl její vůbec první domácí turnaj. Drezurní volnou sestavu na hudbu ukázala návštěvníkům v sobotu večer 

také mistrovská dvojice Tereza Hábová a James Bond, skupina z Albertovce dále předvedla voltižní sestavu a 

celý večerní program uzavřel Jiří Nesvačil junior s čtyřspřežím starokladrubských běloušů. Jeho vystoupení bylo 

předzvěstí nedělních soutěží, při kterých vyvrcholil Zimní Jezdecký pohár spřežení.  

 

Závěr patřil vozatajům 

Velmi bouřlivá divácká kulisa provázela klání všech kategorií. Pavel Drbohlav obhájil pohárové prvenství z roku 

2015 v jednospřeží, pro titul ve dvojspřeží si suverénně dojel Marek Jirgala a královskou disciplínu v součtu 

celého seriálu ovládl Josef Hrouda. Vozatajové si nemohli přát lepší atmosféru, a pořadatelé Jezdeckého 

festivalu si nemohli přát lepší tečku za pěti dny plnými napínavých sportovních okamžiků.  

Více podrobností o Jezdeckém festivalu najdete na internetových stránkách www.jezdeckyfestival.cz.  

 

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


