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NAROZENINOVÉ VÍTĚZSTVÍ JANA ŠTĚTINY V ZJP ČJF 2018 

Druhé kolo Zimního jezdeckého poháru ČJF 2018 ve skocích ovládl Jan Štětina, který si tak 
nadělil dárek ke svým 37. narozeninám. Ty shodou okolností slaví právě v sobotu 17. 
února. Do finále mezi 10 nejlepších ve Velké túře postoupil se třemi koňmi… 

 

Se Zentem-S si nesl Jan Štětina do finále hlavní sobotní soutěže na stupni obtížnosti S* (125 cm) čtyři trestné 
body a další čtyři přidal hned na úvodním skoku zkráceného parkuru. V sedle Contahrgose-S absolvoval základní 
kurz bez penalizace, ale napodruhé udělal stejnou chybu, jako v případě Zenta-S a skončil s ním třetí. Do třetice 
nastupoval do rozhodující části s Gussem S. Tentokrát si již nájezd na jedničku víc ohlídal a podařilo se mu nulu 
na bodovém kontě udržet až do konce. Stal se nakonec jediným jezdcem, jemuž se to podařilo. Luděk Smaha 
sice s Flexiconem také neshodil žádnou překážku, ale ve finále si připsal jeden trestný bod za překročení 
stanoveného času a musel se tak spokojit s druhým místem. 

 

Čtvrtou a pátou dekorovanou pozici obsadili jezdci se shodným příjmením, byť nejsou příslušníky jedné rodiny. 
Rudolf Doležal s koněm Quattro Cento dosáhl na totožný výsledek jako Jan Štětina s Conthargosem-S. Čas měl o 
více jak dvě sekundy pomalejší, což ho zařadilo na čtvrté místo. O dalších osm sekund potřeboval navíc Filip 
Doležal s Kaizarem-A. Ten se již nevešel do limitu, a tak jeho celkové skóre je 5 trestných bodů a stejnou 
číslovku má i jeho řádek ve výsledkové listině.  

 

Nejlepší ženou v této soutěži se stala Tereza Mücková s Fortunou 7, jež obsadila 6. příčku před Janem Štětinou 
se Zentem-S. Před ním byla i v předešlé soutěži tzv. Malé túry s výškou překážek 115 centimetrů (L*). V tomto 
případě ovšem s Le Bo Jangles Karsit zvítězila a Štětina byl s Conthargosem-S druhý.  

 

V rámci Zimního jezdeckého poháru ve skocích se koná i túra pro děti na ponících. V té nenašla přemožitele 
Karolína Prušáková s Viki 3. Kompletní výsledkové listiny a další podrobnosti najdete na adrese 
www.jezdeckypohar.cz.  

 

Zimní jezdecký pohár pokračuje již v neděli 18. února vozatajskými soutěžemi v hale Veterinární a 
farmaceutické univerzity v Brně. Příští týden se pak parkuroví jezdci i vozatajové potkají v Královicích u Slaného 
na dalším seriálovém mítinku. 

 

Kontakt: Josef Malinovský (PR manager Zimního Jezdeckého poháru ČJF), e-mail: equinet@equinet.cz, tel.: +420 606 382 315 


