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Akce	v	ČR	

Jedním	 z	 prioritních	 cílů	 ČJF	 je	 podpora	 a	 rozvoj	 mládeže.	 Za	 účelem	 zvyšování	 kvality	 přípravy	
mladých	 sportovců,	 byl	 v	 letošní	 sezoně	 připraven	 pro	 Sportovní	 centra	 mládeže	 nový	 model.  
V	rámci	koncepce	rozvoje	sportu	reaguje	ČJF	na	trend	zvyšování	výkonnosti	mládeže	na	mezinárodní	
úrovni	 a	 na	 potřebu	 tvorby	 systému	 identifikace	 a	 podpory	 reprezentace	 ve	 všech	 věkových	
kategoriích,	 tedy	 i	 mládeže.	 S	 vazbou	 na	 potřebu	 zvyšování	 kvalifikace	 domácích	 instruktorů	 a	
trenérů	 jsou	 do	 SCM	 přizváni	 k	 dlouhodobé	 spolupráci	 úspěšní	 zahraniční	 trenéři	 s	 bohatými	
zkušenostmi	s	přípravou	mládeže	pro	mezinárodní	scénu,	kteří	budou	předávat	své	know-how	našim	
trenérům	přímo	při	práci	s	mladými	jezdci.	Pro	SCM	skoky	byl	vybrán	úspěšný	německý	trenér	Tjark	
Nagel,	který	již	dlouhodobě	spolupracuje	s	českým	seniorským	A	týmem.	
	
ČJF	podpořila	v	r.2017	vznik	závodů	„Spring	Junior	Cup“,	které	se	konaly	jako	kontrolní	závody	SCM	
v	Poděbradech.	 Závodů	 se	 zúčastnili	 nejenom	 jezdci	 ze	 sportovních	 center	mládeže,	 početná	 ekipa	
polských	jezdců,	ale	také	téměř	kompletní	mladá	reprezentace	ČR.		Ta	využila	kolbiště	v	Poděbradech	
k	prověření	 své	 formy	 před	 blížícím	 se	 evropským	 šampionátem	 v	 	Šamoríně.	 Startovalo	 se	
v	klasických	 soutěžích,	 ale	 i	 v	soutěžích	 hodnocených	 na	 styl	 jezdce.	 Jezdci	 sbírali	 zkušenosti	 na	
parkurech	.postavených	špičkovou	německou	stavitelkou	Christou	Heibach.	Během	tří	dnů	sledovali	
diváci	více	než	300	startů		zaplněná	tribuna	naplnila	atmosféru	velkých	mezinárodních	závodů.	Vítězi	
GP	 se	 stali:	 v	kategorii	 dětí	 Mariana	 Michlíčková,	 v	kategorii	 juniorů	 Petr	 Dajbych	 a	 v	kategorii	
ml.jezdců	Kateřina	De	Jagerová.	
	
V	sezoně	 2017	 také	 probíhal	 Styl	 šampionát	 dětí	 a	 juniorů	 na	 velkých	 koních.	 Napříč	 celou	
republikou	 proběhlo	 11	 kol	 v	kategorii	 A	 na	 úrovni	 L*-S*	 a	 18	 kol	 v	kategorii	 B	 na	 úrovni	 ZM-ZL.	
Výsledky	celoročních	žebříčků	byly	vyhlášeny	v	Hořovicích	a	v	Martinicích.	Tento	seriál	se	stává	stále	
oblíbenějším,	zatraktivňuje	jezdcům	stylové	ježdění	a	podporuje	tím	rozvoj	jezdeckých	dovedností	a	
získávání	 správných	 jezdeckých	 návyků.	 V	kat.	 A	 zvítězila	 Anna	 Helebrantová	 a	 v	kat.B	 Jana	
Táboříková.	
	
V	r.	2017	probíhal	již	13.	ročník	seriálu	Český	skokový	pohár.	ČJF	podpořila	v	seriálu	soutěže	pro	děti	
a	juniory	Czech	junior	Cup.	V	rámci	celé	ČR	proběhlo	11	kol,	finále	bylo	uspořádáno	v	Hořovicích.	Ve	
finále	seriálu	Czech	Junior	Cup	2017	-	Děti	12-15let	zvítězila	Valentýna	Kuková,	ve	finále	seriálu	Czech	
Junior	 Cup	 2017	 –	 junioři	 16-18let	 zvítězila	 Lucie	 Kumarová,	 ve	 finále	 seriálu	 Amateur	 Tour	 2017	
zvítězila	Hana	Dastychová,	ve	finále	seriálu	U25	2017	zvítězila	Barbora	Tomanová	a	ve	velkém	finále	
se	střídáním	koní	zvítězil	Marek	Klus.		

Důležitým	počinem	byl	i	vznik	Národního	poháru	ČJF	dětí	a	mládeže	na	velkých	koních.	Tento	seriál	si	
své	účastníky	teprve	získává,	ale	v	průběhu	roku	se	ho	účastnilo	stále	více	jezdců.	Jezdci	se	dělili	do	
jednotlivých	kategorií	podle	věku	a	u	pony	i	dle	jejich	výšky.	V	rámci	tohoto	seriálu	proběhlo	celkem	6	
kol,	 ve	 kterých	 jezdci	 sbírali	 ve	 svých	 kategoriích	 body	 za	 umístění.	 Finále	 se	 uskutečnilo	 ve	
Zduchovicích.	 Vítězi	 v	jednotlivých	 kategoriích	 se	 stali:	 Pony	 Novice	 8-10	 –	 Sofie	 Fraňková,	 Pony	
Advance	 S+A	 -	 Klára	 Hlaváčková,	 Pony	 Advance	 B	 –	 Daniel	 Hakr,	 Pony	 Master	 –	 Filip	 Štěpán.	 Na	
velkých	koních	zvítězili:	Novice	–	Filip	Štěpán,	Advance	–	Daniel	Pospěch,	Master	–	Daniel	Pospěch.	



Mistrovství	ČR	v	parkurovém	skákání	seniorů	a	mladých	jezdců	se	konalo	v	Martinicích,	dětí	a	juniorů	
v	Hořovicích.	Na	 obou	mistrovstvích	 stavěl	 parkury	mezinárodní	 stavitel	Marco	 Behrens,	 ten	 svými	
parkury	prověřoval	kvalitu	a	připravenost	Českých	jezdců.	Na	dobrých	výsledcích	bylo	vidět,	že	ztížení	
kvalifikací	 pro	 MČR	 2017	 bylo	 přínosné	 a	 jezdci	 byli	 připravenější	 úspěšně	 absolvovat	 technické	
parkury.	
Přehled	vítězů:		MČR	děti	–	Valentýna	Kuková,	MČR	mladší	junioři	–	Kateřina	Svěráková,	MČR	starší	
junioři	 –	 Anna	 Heldová,	 MČR	 ženy	 –	 Lucie	 Strnadlová,	 MČR	 mladí	 jezdci	 –	 Václav	 Nágr,	 MČR	
jednotlivci	–	Zuzana	Zelinková	

Jediné	mezinárodní	závody	na	území	ČR	se	konaly	v	Olomouci	jako	J&T	Banka	CSI	***	W.	Závodů	se	
účastnit	 téměř	 kompletní	 A	 tým	 naší	 seniorské	 reprezentace	 a	 Aleš	 Opatrný	 triumfoval	 v	sedle	
Dimara	 Vd	 Loise	 Heide	 vítězstvím	 v	GP	 160cm.	 Ostatním	 Českým	 jezdcům	 se	 také	 velmi	 dařilo	 a	
dokázali	 zvítězit	 nebo	 se	 umístit	 na	 nejvyšších	 příčkách	 v	soutěžích	 pro	 mladé	 koně	 nebo	
v	kvalifikačních	 kolech	 pro	 GP.	 Také	 v	soutěžích	 juniorů	 a	 mladých	 jezdců	 získávali	 naši	 mladí	
reprezentanti	umístění	na	předních	pozicích.	

Nedílnou	 součástí	 práce	ČJF	 a	 SK	 je	pořádání	 různých	 školení	 a	doškolování.	V	r.	 2017	 se	 konali	 ve	
spolupráci	 s	oblastmi	 školení	 nových	 a	 doškolování	 stávajících	 stavitelů	 parkurů,	 rozhodčích	 a	
stylových	rozhodčích.	

Reprezentace	
	
Reprezentační	seniorský	A	tým	
Do	 reprezentačního	 seniorského	 kádru	 A	 pro	 sezonu	 2017	 byli	 zařazeni	 jezdci:		
Aleš	Opatrný,	 Zuzana	Zelinková,	Ondřej	 Zvára,	 Emma	Augier	De	Moussac,	Anna	Kellnerová	a	Kamil	
Papoušek.		
Jezdci	 Anna	 Kellnerová	 a	 Aleš	 Opatrný	 byli	 svým	 sponzorem	 Czech	 Equestrian	 Team	 zařazeni	 do	
prestižní	 seriálové	 soutěže	 Global	 Champions	 League,	 takže	 jejich	 účast	 na	 oficiálních	 výjezdech	
reprezentace	byla	částečně	limitována	termíny	jednotlivých	kol	GCL.	
V	sezoně	 2017	 si	 český	 seniorský	 A	 tým	 stanovil	 jako	 cíl	 a	 prioritu	 účast	 na	 ME	 ve	 švédském	
Göteborgu.	Tomu	byl	přizpůsoben	i	plán	dalších	oficiálních	výjezdů	a	účast	pouze	ve	dvou	Pohárech	
národů	 a	 to	 v	rakouském	 Linci	 CSIO4	 a	 na	 CSIO5	 v	Sopotech	 v	 Polsku.	 Ostatní	 kola	 v	Divizi	 2	 FEI	
Poháru	národů	nevyhovovala	termínově.	Tým	tedy	využil	náročné	parkury	PN	na	obtížnosti	160	cm	
k	přípravě	 na	ME,	 jelikož	 jinak	 není	 příležitost	 takto	 těžké	 kurzy	 někde	 absolvovat.	 V	obou	 kolech,	
která	český	tým	v	rámci	seriálu	PN	absolvoval,	se	probojoval	do	druhého	kola	a	s	rozdílem	jediného	
bodu	dokončil	vždy	na	čtvrtém	místě.	Po	dvou	kolech	se	umístil	na	celkovém	6.	průběžném	místě	ze	
13	týmů	s	bodovým	přídělem	140	bodů.	
	

• ME	Göteborg,	Švédsko,	21.	-	27.8.2017	
	

Po	Sopotech	byla	na	základě	aktuální	výkonnosti	a	zdravotní	kondice	koní	určena	nominace	na	ME	ve	
švédském	Göteborgu.	Tam	odjel	tým	v	následujícím	složení:	
Zuzana	Zelinková	–	Caleri	II,	Larima	
Emma	Augier	De	Moussac	–	Diva		
Ondřej	Zvára	–	Cento	Lano,	Quimero-M		
Kamil	Papoušek	–	Centisimo,	Flying	
	
V	týmové	soutěži	startovalo	celkem	17	týmů.	První	kvalifikační	kolo	se	hodnotilo	podle	tabulky	C	a	



bez	trestných	bodů	zajela	Emma	Augier	De	Moussac	s	klisnou	Diva	i	Ondřej	Zvára	s	Cento	Lanem.	Po	
druhé	kvalifikaci	byl	Ondřej	Zvára	na	32.	místě	a	Emma	na	34.	místě	a	do	třetí	kvalifikace	postupovalo	
35	jezdců.	Družstvo	se	umístilo	na	12.	místě	a	do	druhého	kola	postupovalo	pouze	10	týmů.	Po	třetí	
kvalifikaci	jednotlivců	byli	Emma	a	Ondřej	mezi	5	rezervními	jezdci	do	finále.	Po	dalších	škrtech	byla	
finální	pozice	Ondřeje	Zváry	26,	tedy	jen	jedna	pozice	ho	dělila	od	finále.	
Celkově	byl	výjezd	hodnocen	velmi	pozitivně,	protože	v	té	nejvyšší	světové	konkurenci	podávali	čeští	
reprezentanti	srovnatelné	výkony	s	jezdeckou	špičkou	a	do	třetí	kvalifikace	mezi	50	nejlepších	jezdců	
nastoupili	2	z	našich	4	jezdců.	Jezdci	dosáhli	i	velmi	dobrých	výsledků	v	nemistrovských	soutěžích,	kde	
se	jim	podařilo	dosáhnout	třikrát	na	dekorované	místo	s	finanční	dotací.	
	
Reprezentační	seniorský	B	tým	
Do	B	kádru	byli	do	sezony	2017	zařazeni	jezdci:	
Nikola	Bieliková	,	Jiří	Hruška,	Marek	Klus,	Jiří	Papoušek,		Barbora	Tomanová	,	Vladimír	Tretera,	Alena	
Gasperl		

• CSIO3	Šamorín,	Slovensko,	31.8.-3.9.2017	
Tyto	závody	byly	naplánovány	pro	reprezentační	B	tým,	ale	organizátor	nepozval	ČR,	byla	pouze	mezi	
náhradními	 federacemi.	 Bylo	 to	 tak	 poprvé	 po	 mnoha	 letech,	 kdy	 se	 nemohl	 český	 tým	 účastnit	
Poháru	národů	při	CSIO	na	Slovensku.	Závodů	se	proto	účastnili	pouze	dva	jednotlivci.	
	
Děti,	junioři	a	mladí	jezdci	
Do	kádru	mladých	reprezentantů	pro	rok	2017	byli	zařazeni	tito	jezdci:	

Reprezentace	děti:	Bubeníková	Adéla,	Hasnedlová	Eliška,	Helebrantová	Anna,	Jakubcová	Tereza,	
Kuková	Valentýna,	Michlíčková	Mariana,	Melmerová	Lucie,	Svobodová	Tereza	

Reprezentace	junioři:	Heldová	Anna,	Najmanová	Sofie,		Rodová	Michaela,	Vingrálková	Sára,	
Portychová	Linda,	Kreislová	Natáie,	Kučerová	Kateřina,	Miková	Markéta,	,	Pospěch	Daniel,	Stružinský	
František,	Dajbych	Petr	

Mladí	jezdci:	De	Jagerová	Kateřina,	Baraldi	Alexandr,	Kellnerová	Anna,	Málková	Kateřina,	Nágr	
Václav,	Šálková	Tina,	Vegrichtová	Denisa	

• CSIO	Ch,J,Y	Lamrechtshausen	18.-	21.5	2017		

Výjezdu	do	Rakouska	se	účastnila	početná	eqipa	mladé	reprezentace.	
Nejlepších	umístění	dosáhly	v	průběhu	závodů	v	dětské	kategorii	jezdkyně	Tereza	Svobodová		s	Terry	
Z	(115	cm	-	3.	Místo),		Kuková	Valentyna	s	Vidarou	(115	cm	-	4.	místo)	a	se	Shadow	(	120	cm	–	3.	
místo).	V	kategorii	mladých	jezdců	v	Big	Tour	145	cm	zvítězil	Alex	Baraldi	s	koněm	Elame.	
V	Poháru	národů	obsadilo	družstvo	juniorů	6.	místo	(6	týmů)	a	děti	4.	místo	(4	týmy).	

• ME	Ch,	J,	Y	Šamorín	8.	-	13.8.	2017	

Na	ME	byla	schválena	nominace:	
Družstvo	děti	–	Svobodová	Tereza,	Táboříková	Jana,	Kuková	Valentyna,	Jakubcová	Tereza,	
Michlíčková	Mariana		
Družstvo	junioři	–	Vingrálková	Sára,	Najmanová	Sofie,	Heldová	Anna,	Rodová	Michaela,	Kučerová	
Kateřina		
Družstvo	mladí	jezdci	–	Málková	Kateřina,	Baraldi	Alexandr,	De	Jagerová	Kateřina,	Nágr	Václav,	
Šalková	Tina		



V	týmové	soutěži	se	dětem	podařilo	dostat	až	do	finále	(10.	místo) V	jednotlivcích	se	do	finále	
probojovala	Tereza	Svobodová	(	28.místo).		
V	týmové	soutěži	junioři	obsadili	po	prvním	kole	7.místo,	po	druhém	celkově	10.místo	Za	jednotlivce	
se	do	finále	probojovala	Sára	Vingrálková	(22.místo).		
Po	prvním	kole	v	Poháru	národů	obdrželo	naše	družstvo	mladých	jezdců	39.tr.b.,	do	druhého	kola	
nepostoupilo.	Ani	v	soutěži	jednotlivců	se	nikomu	z	našich	nepodařilo	dostat	do	finále	pro	30	
nejlepších	jezdců.		
	
Velké	 poděkování	 za	 celou	 reprezentační	 sezonu	 2017	 patří	 nejen	 jezdcům,	 ale	 i	 majitelům	 a	
sponzorům	koní	a	jezdců	za	jejich	podporu	a	nemalé	finanční	investice.	Bez	této	podpory	by	nebylo	
možné,	aby	jezdci	mohli	Českou	republiku	úspěšně	reprezentovat.	Z	naší	strany	je	nezbytné	ocenit	 i	
sponzory	týmů,	které	se	účastnily	ME.		
	

	
	
	

	

	


