
MČR VŠESTRANNOST = dvě bronzové 
medaile pro Severomoravskou oblast 

Ve stínu OH (v termínu, kdy zrovna reprezentovali 
v Tokiu ČR ve všestrannosti Miloslav Příhoda a Miroslav 

Trunda) se konalo 29.7. – 1.8. 2021 MČR ve 
všestrannosti. Letos bylo svěřeno pořadatelství JS 

Vrchovany (okr.Česká Lípa, Liberecký kraj). Terénní 
tratě postavil Lars Christesson (SWE) a kurzy 

závěrečných skokových zkoušek byly svěřeny do rukou 
Ing. Jana Šímy 

   Letošní rok naši oblast reprezentovalo celkem 12 dvojic. Kromě seniorů, mladších juniorů a družstva jsme měli 
zástupce ve všech kategoriích. 

   U25 ( Obtížnost „S“- CNC2**) 

Barbora Šeligová  - EPRESSO  3. místo 

Největším želízkem byla naše nejzkušenější dvojice - Bára s Expressem. Po 
drezurní zkoušce získala 35,46 tr. bodů, což znamenalo průběžné 8. místo. 
V terénní ani ve skokové zkoušce již další trestné body nepřidali, a to ji 
zaslouženě zajistilo krásnou bronzovou medaili. 
 
Kateřina Kučerová  - DANIÁN 
Kačka byla po drezurní zkoušce na 10. místě 

s 37,73 tr.b. Z crossu si přičetla jen 1,20 tr.b. za čas, což ji posunulo na 8. místo. 2 
chyby na parkuru jen 8. místo potvrdily. 
 
Hana Dudková – SENDY  
Nejméně zkušená dvojice v této obtížnosti si z drezurní zkoušky odnesla 37,58 tr.b. což ji zařadilo na průběžné 9. 
místo. Terénní zkouška nevyšla podle představ. Slabinou se ukázala nezkušenost s úzkým profilem skoku, které byly 
zařazeny v kombinacích a ještě v terénních nerovnostech. Tato dvojice byla pro 3.neposlušnost na trati vyloučena. 
(nic méně, mají ještě 2 roky na sbírání zkušeností, aby kategorii U25 mohli bojovat o medaile) 
 

 STARŠÍ JUNIOŘI ( Obtížnost L - CNC1*) 
V této kategorii si troufám tvrdit, že patřili naši zástupci mezi favority a měli 
našlápnuto velmi dobře. 
 
Tereza Látalová – PEDRO  
Po drezurní zkoušce pouhých 28,26 tr.b., do terénní zkoušky nastupovali 
z první pozice. Terka nedala v crossu PEDROVI šanci chybovat a své vedení do 
závěrečného parkuru si udržela. Do skokové zkoušky nastupovala jako 
poslední s vědomím možnosti pouze 1 chyby, aby si své vedení udržela. 
Bohužel tuto možnost vyčerpala asi v polovině parkuru a do závěrečné pasáže 
si trochu pokazila vstup do dvojskoku, kde Pedro odmítl poslušnost. 
Penalizace 9, 60tr.b. na parkuru odsunulo dvojici 

na konečné trochu nepopulární, ale jistě krásné 4. místo. 
 
Dominika Tomíková – FLORA 
Předběžné 6.místo z drezurní zkoušky a 31,88 tr.b. si odnášela Dominika do crossu, kde si 
přičetla 2 tr.b. za čas. I tak se posunula na 5.místo. V závěrečném parkur smolně 
chybovali až na posledním skoku. Své pěkné 5.místo si však udrželi. 

Barunka - EPRESSO 

Tým Severomoravské oblasti 

Terka - PEDRO 

Domča s Florou 

Katka a Danián 



 
Švarczová Zuzana – SCYRIS MT-2/ SATURN 
Standartní výkon a 36,9 tr.b. stačilo po drezurní zkoušce na 8. místo. V terénní části dle 
předpokladu nechybovali a do parkuru tak nastupovali ze 7.pozice. Skoková zkouška se 
nepodařila dle představ. Po 4 chybách na překážkách dokončili MČR na 9.příčce. 

 
DĚTI ( obtížnost „Z“) 

David Navrátil – TASZNIK 3. místo 
Pěkná drezura 29,56 tr.b. zajistila dobrou výchozí pozici z 2. místa. Zkušený 
Tasznik si s crossem poradil velmi dobře. Bohužel v závěrečném parkuru si 
dvojice připsala na své konto 4tr.b. za jednu chybičku a tímto se „odsunuli“ na 
krásné 3. místo. David tak ve svém prvním MČR na velkém koni vybojoval 
bronzovou medaili a navázal tak na bohatou sbírku úspěchů ze soutěží pony. 
 
Holoubková Kateřina – GEPETTO 

Loni ZZVJ, letos MČR ve všestrannosti. Talentovaná dvojice doplatila v drezurní 
zkoušce na nezkušenosti = nepřesnosti ve cvicích. Jejich výkon ohodnotili rozhodčí 
na 40,11 tr.b., což stačilo na 12.pozici. Dvojice předvedla pěknou čistou jízdu 
v crossu a na závěrečném parkuru si připsala jen 4tr.b. za jednu chybičku. Konečné 
8.místo na MČR a přitom teprve 4. start ve všestrannosti je jistě úspěchem. 
 

LP  DĚTI 13 – 16 LET 
20 poníku se vydalo bojovat o medaile. 
Žilinská Jana – PRETORIA ROSWELL 
Povedená drezura zajistila vstup do crossu ze třetí pozice. Bázlivý, ale zkušený valach nás překvapil zastavením na 
skoku č.3. a připsali si 20tr.b. čím naše šance na medaile zhasly. Do parkuru už nastupovali z 15 pozice a čistý výkon 
posunul dvojici na konečné 14. místo 
 
David Navrátil  - DOLLOM SHARIVARI 
34,35 tr.b. z drezurní zkoušky znamenalo průběžné 8.místo. Dollom se do druhého dne asi dobře nevyspal. Všechny 
nás překvapil dvěma neposlušnostmi na překážce pod lesem. (je pravdou, že na tento skok koukalo mnoho pony) 
67,20 tr.b. z crossu jistě nikdo nečekal, ale pokračovali dál. Čistý parkur už na pořadí nic nezměnil. Zřejmě své 

poslední MČR ve všestrannosti tato dvojice dokončila na 16. místě. 
 
Terezie Theimerová – JACKIE JENNY 
Po drezurní zkoušce zaujaly Terka s Jenny 15.místo s 37,78 tr.b. Terénní jízdu i skokovou 
zkoušku zvládly holky bravurně. S nulou a velmi stylovou jízdou v obou zkouškách 
zakončily MČR na konečném 6.místě 
 

ZLP DĚTI 10-13 LET 
Viktorie Vokounová – LUNETA 10 
MČR bylo teprve 4.startem Lunety a 5.start Viky ve všestrannosti. 
Výkon v drezurní zkoušce 38,93 stačil na 10 místo. V terénní části se nevyhnuly 2 neposlušnostem a připsaly si 
44,40tr.b., což je odsunulo na 11. místo. Čistý parkur už na výsledku nic nezměnil. Dvojice stále získává zkušenosti, 
takže dokončení MČR je jistě sympatický výsledek. 
 
DRUŽSTVA PONY 
   Součet tr.bodů členů našeho družstva SMO ( všechny dvojice pony) stačil na konečné 5. místo 
  
Závěr: Byly to moc pěkné závody, plné emocí. Získali jsme 2 bronzové medaile a spousty dalších pěkných umístění. Závodníci 
nasbírali nové zkušenosti, které jistě využijí při dalších závodech. 
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