
   

 

Tisková informace: Slatiňany – 11. 2. 2023 

DOMÁCÍ VÍTĚZSTVÍ NESVAČILA VE SLATIŇANECH. MUCHOVÁ ZŮSTÁVÁ NEPORAŽENA 

Druhým kolem pokračoval ve Slatiňanech Zimní jezdecký pohár spřežení. V soutěži singlů 
zůstává neporažena Kateřina Muchová. Hlavní kategorii ovládl domácí reprezentant 
Národního hřebčína Kladruby Jiří Nesvačil junior. 

Jezdecká hala ve Slatiňanech v sobotu 11. února doslova praskala ve švech. Před zcela zaplněnými 
ochozy bojovali vozatajové o druhý bodový příděl v rámci devátého ročníku Zimního jezdeckého 
poháru.  

Osmnáct účastníků měla kategorie jednospřeží. První rozjížďka vyšla velmi dobře reprezentantce 
Národního hřebčína Kladruby Kateřině Neumannové, která nechybovala a díky času 79,91 
postupovala do druhého kola soutěže z druhé pozice. I když v něm zopakovala téměř totožný 
výsledek, tentokrát to byl až pátý výkon v pořadí a 160,63 bodů ji zařadilo na konečné páté místo.  

O 32 setin ji předstihl Vladimír Štursa, jenž také neshodil ani jeden míček a dokončil tak celé klání bez 
penalizace. To nebyl případ Lucie Kurkové. Ta ve druhé jízdě výrazně zrychlila, a i když jednou 
chybovala, byla přesně o jeden bod lepší než Štursa. Brala tak body do žebříčku za třetí místo.  

Aleš Klička měl sice jedno shození v prvním kole, ale pak už při něm sportovní štěstí stálo a skóre 
156,28 mu stačilo na pomyslné stříbro. Od prvenství jej ovšem dělilo přes osm bodů. Právě o tolik 
byla lepší Kateřina Muchová. Po triumfu v Hradištku tak opět zapisovala plný počet pohárových bodů 
a je tak jasné, že tato jezdkyně bude do březnového finále v Královicích u Slaného vstupovat z pozice 
lídra. Do celkového pořadí se totiž započítávají vždy dva nejlepší výkony z kvalifikací a finálový 
výsledek.  

„Tentokrát bylo pro mě těžší vyhrát než před dvěma týdny, jelikož kobyla stála týden v ohradě a já se 
dnes v noci vrátila z Dolomit. S Frenou jsme si to však obě užily. Bylo super, že trať byla postavená 
tak, aby se dalo jet dopředu. Zároveň to bylo trochu zrádné, hlavně dvanáctka byla dost 
nebezpečná,“ zhodnotila. Po dvou kolech je na druhém místě za Kateřinou Muchovou Alena Brixová s 
třinácti body. Jedenáct bodů zařadilo Milana Domese na průběžný druhý řádek.  

V kategorii dvojspřeží musel být zklamaný z nepovedeného prvního kola Petr Vlašic, neboť druhou 
jízdu vyhrál, ale v celkových součtech byl až šestý. O příčku výš skončil domácí vozataj Vladimír 
Moudrý, ale mohl by na tom být o poznání lépe, neboť kdyby neudělal chybu v druhém kole, byl by 
mezi nejlepší trojicí. Stupně vítězů unikly i bezchybnému Robertovi Olbrichovi, jemuž chyběla spíš 
rychlost v zahajovacím kole. Stačilo by přidat o 55 setin sekundy a mohl být třetí. Takto se z tohoto 
umístění radoval Milan Komárek. Tento jezdec předváděl jízdy, které z hlediska času byly srovnatelné 
s pozdějším vítězem. Jenže napoprvé jednou chyboval.  

Naopak Petrovi Myslíkovi nevyšel až závěr, do něhož vstupoval z první pozice. Chybou se sice připravil 
o pohárové vítězství, ale díky zisku devíti bodů vede žebříček dvojspřeží se 17 body. O bod méně má 
loňský šampion Zimního jezdeckého poháru Milan Domes, a to právě díky triumfu ze Slatiňan, k 
němuž se dopracoval dvěma precizními jízdami v čase lehce přes 84 sekund.  



   
„Dnes mám z toho super pocit. Po závodech v Hradištku jsme trochu víc trénovali a změnili jsme také 
uzdění. Proto to dnes fungovalo a bylo z toho vítězství,“ pochvaloval si Domes. Stejně jako Kateřina 
Muchová, i on zmínil náročnost poslední dvanácté překážky. „Byla v oblouku, proti zdi a krátce před 
cílem. Koně již v tu chvíli vědí, že jedete do cíle, a když zaberou, tak vám to buď shodí letící písek, 
nebo vám ustřelí zadek kočáru,“ upřesnil s vědomím, že sám si tuto záludnost ohlídal a chyby se 
vyvaroval. „Jsem pro tento seriál zapálený. Vyhovuje mi to, že jsou závody vždy jeden den,“ doplnil 
při rozhovoru v živém vysílání internetové televize EquiTV. 

Milan Domes startoval také v královské kategorii čtyřspřeží. Tentokrát se mu již tolik nedařilo a 
skončil šestý. Pátý dojel Vladimír Moudrý. I když neshodil žádný míček, jeho tempo bylo spíše 
tréninkové. Mezi elitní sestavu se nedostal ani Petr Vlašic, jenž může být alespoň spokojen s tím, že je 
po dvou kolech seriálu se 14 body na druhém místě s minimálním rozdílem před Milanem Domesem. 
Vloni ve Slatiňanech vyhrál domácí Petr Novák, ale letos se musel spokojit především kvůli dvaceti 
trestným sekundám za čtyři chyby s třetím místem. Třikrát chyboval i Jaroslav Jandl, jenže zároveň jel 
velmi svižně, a tak už podruhé zapisoval do Zimního poháru devět bodů za pomyslné stříbro. V součtu 
seriál vede se čtyřbodovým náskokem před Vlašicem.  

V Hradištku i ve Slatiňanech vyhrál se čtyřspřežím člen rodiny Nesvačilových. Zatímco při zahajovacím 
mítinku to byl Radek Nesvačil, tentokrát získal vítěznou trofej Jiří Nesvačil junior. Pro tohoto 
dlouhodobě neúspěšnějšího českého reprezentanta ve vozatajských soutěžích byl únorový start ve 
slatiňanské hale především tréninkem na venkovní sezonu a další start se čtyřkou plánuje až v 
Kladrubech nad Labem při mezinárodním Rudolfově poháru.  

„Potřeboval jsem si některé věci vyzkoušet, a to se povedlo. Myslím si, že stavitel připravil velmi 
korektní trať. Byla plynulá a je jen škoda, že prostory haly neumožňují jezdit ještě rychleji,“ povzdechl 
si. V televizním rozhovoru také vyslovil nahlas myšlenku, že by bylo vhodné zvážit snížení pětibodové 
penalizace za shození míčku. „Je potřeba se zamyslet nad tím, zda pět vteřin je adekvátní penalizace 
pro naše haly. Jezdci, kteří jezdí rychleji a dělají chyby, totiž nemají šanci uspět. Pro diváky je jistě 
přínosnější a koukatelnější, když ta jízda má nějaký smysl a rychlost,“ vzkázal na dálku tvůrcům 
vozatajských pravidel České jezdecké federace. I kdyby se však přistoupilo ke změnám, bylo by to až 
pro další halovou sezonu. Ještě před tím proběhne ta venkovní, během níž by pro Jiřího Nesvačila 
juniora mělo být vrcholem mistrovství Evropy v Nizozemsku.  

Zimní jezdecký pohár bude pokračovat v sobotu 18. února parkurovým kolem v Královicích. Další 
vozatajské závody proběhnou 26. února v Tlumačově. Na kolbiště ve Slatiňanech se spřežení koní 
vrátí 8. dubna, kdy budou vozatajové ladit sportovní formu dva týdny před Rudolfovým pohárem v 
Kladrubech nad Labem. 
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