
 

 

Tisková informace č. 09, Lysá nad Labem – 23. 3. 2018 

GRAND PRIX CET V LYSÉ PRO TEREZU MÜCKOVOU 

Vrcholnou skokovou soutěží při pátém ročníku Jezdeckého festivalu v Lysé nad Labem se v 
pátek 23. března stala Grand Prix Czech Equestrian Teamu. Ve dvoukolové napínavé 
soutěži se z vítězství nakonec radovala Tereza Mücková v sedle Control Me Karsit… 

Na start Grand Prix Czech Equestrian Teamu s výškou překážek 130/140 centimetrů se postavilo 
osmnáctičlenné pole, v němž nechyběl loňský vítěz Jan Štětina, mistr České republiky ve všestrannosti Miloslav 
Příhoda či vítěz Českého skokového poháru Rudolf Doležal. Z vítězství se však nakonec radoval někdo jiný.  

První kolo překonalo celkem sedm dvojic bezchybně, které si tak do druhé části této skokové zkoušky nenesly 
žádné trestné body. Dalo se čekat, že právě mezi nimi se rozhodne o vítězi. Jako první zopakoval bezchybný 
výkon v druhém kole Miloslav Příhoda a Silkanna. Jejich čas 50,97 vteřiny však nakonec stačil na třetí příčku 
konečného pořadí.  

Německý zástupce Manuel Prause s koněm Cadillac dokázal zajet ještě rychleji a jako první pokořil hranici 50 
vteřin. O vítězství ho mohl připravit předposlední startující Jan Štětina, tedy vítěz z roku 2017. S Benitem-S mu 
však nevyšel riskantní nájezd do dvojskoku, kde nakonec chyboval. Dokončil sice v absolutně nejlepším čase, 
skokové chyby ho však připravily o vítězství. 

Vše tak měla v rukou poslední startující Tereza Mücková. S Control Me Karsit se jí nakonec podařilo dokončit 
nejen bezchybně, ale také velice rychle. Cílem projela v čase 48,75 vteřiny a radovala se tak právem z vítězství. 
Druhý tak skončil Manuel Prause před Miloslavem Příhodou. Čtvrtý skončil s jedním trestným bodem za čas 
Jakub Novotný a Perry 1. Elitní pětici pak uzavřel Jan Štětina a Celano S, který jednou chyboval v prvním kole. 

Závodní program v Lysé nad Labem doplnily při třetím závodním dnu další čtyři skokové soutěže, a to od stupně 
Z (100 cm) až po S* (125 cm). Předehrou před Grand Prix CET se stala právě soutěž S* jedoucí se na čas, kde 
vítězství získal Manuel Prause s koněm Cocolotta. Na úplný závěr pátečního dne se pak uskutečnilo přátelské 
česko-rakouské klání v Pony-games.  

Jezdecký festival se tak rozloučil se skokovými soutěžemi. Během soboty se představí dvě další disciplíny. 
Dopoledne bude patřit kolbiště drezurním soutěžím a odpoledne se bude soutěžit ve voltiži. Začátek sobotního 
programu byl stanoven na 9. hodinu. Aktuální informace naleznete na stránkách s adresou 
www.jezdeckyfestival.cz.    
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