
Kdo je Kateřina Cox 

 

   Jistě jste v souvislosti s nedávnými mezinárodními závody 

v anglickém Hartpury zaznamenali českou reprezentantku 

Kateřinu Cox. Možná pro vás bylo její jméno neznámé         

a napadlo vás, kdo Katka vlastně je. Pojďme si ji krátce 

představit.  

   Katka pochází z Moravy a v Brně studovala na veterinární 

fakultě. Již během studia ji však srdce táhlo ke koním a tak 

se rozhodla zanechat studií a zkusit „školu života“. V roce 

1999 odjela do Anglie, aby prohloubila své znalosti 

angličtiny a zároveň aby byla blíž nejlepším světovým jezdcům. Protože byla dívka                

z východu, nebyla její cesta za koňmi úplně jednoduchá, ale díky píli a odříkání se nakonec 

po dvou letech vypracovala k instruktorovi jezdectví. V té době potkala svého manžela, 

kterého následovala na jeho pracovní cestě do německého Warendorfu. Zde již pracovala jako 

jezdec a trenér a měla na starosti 30 koní. Úspěch s koňmi byl vykoupen tragédií, při které 

Katka ovdověla. V té době se objevila nabídka práce u koní opět v Anglii a ne jen tak 

ledajaká. V roce 2005 se tedy stěhovala zpět do Anglie a začala působit ve Woodlander Stud, 

kam byla přijata na základě doporučení Carla Hestra. S Carlem trávila mnoho času a říká       

o něm, že je skvělý jezdec a trenér, je velmi vtipný a své koně nade vše miluje.  

   Katka má v současné době k dispozici několik koní. Nejzkušenějším je 16 letý westfálský 

valach Maserati, který se dvakrát stal regionálním šampiónem oblasti Midland a je také 

zimním šampionem v Británii. Její stájovou jedničkou je v současné době jedenáctiletý 

KWPN valach Ajorno. Gremlin, jak mu Katka říká, je původně vozatajský kůň a na podzim 

loňského roku spolu dosáhli stupně výkonnosti ST. Letos budou společně reprezentovat 

národní barvy v malé túře, ikdyž Ajorno již ovládá i cviky GP. Třetím Katčiným koněm je 

pětiletý Herbie, který je teprve v základním výcviku. Katka žije v anglickém Gloucestershire. 

Věnuje se zde nejen ježdění svých koní a trenérské činnosti, ale i své rodině a dvěma malým 

dětem.  

   Spencer Wilton, několikanásobný anglický šampión a člen olympijského týmu pro Rio,          

o Katce řekl: „Katčiny znalosti a její porozumění koním a jezdeckému umění ji činí velmi 

cennou členkou jakéhokoliv týmu.“ Tak ať se Vám, Katko, daří v týmu české reprezentace. 

 


